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Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 
för åren 2019-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.

Bakgrund
I förteckning (daterad den 14 oktober 2019) redovisas uppdrag från 
Regionplan 2019-2021.
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:

- 19/11 - Redovisa ett förslag för införande av länsfärdtjänst.
Uppdraget inarbetas i kommande regionplan.

- 19/12 – Utreda införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan
Uppdraget flyttas till mars 2020.

- Uppdrag 19/14 – Redovisa ett förslag till samverkan med flygplatsen 
i Kalmar för att stärka infrastrukturen och samtidigt gynna 
kopplingen mellan flyg, tåg och buss
Uppdraget flyttas till juni 2020.

- 19/16 – Utreda förutsättningarna för att införa diabeteskonsulenter 
Uppdraget flyttas till december 2019.

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Bilagor
Uppdragslista daterad 14 oktober 2019.
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RS 2019/50

Reviderad 14 oktober inför regionstyrelsen den 31 oktober 2019.

Samtliga uppdrag (Region Kalmar län)
Inriktning Statu

s
Status Uppdrag Uppdragsgivar

e
Ansvariga Startdatu

m
Slutdatu
m

Avstämningsdatu
m

Senaste kommentar

Nöjda invånare och 
samarbetspartners

Pågåend
e

19/01 - Redovisa ett 
förslag till utökad 
medborgardialog med 
särskilt fokus på 
civilsamhället, 
näringsliv samt 
ungdomar

Uppdrag från 
regionplanen

Lina 
Isaksson

2019-01-
01

2019-10-
31

Förankras med 
invånarberedningen 
den 29 augusti 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.

Nöjda invånare och 
samarbetspartners

Pågåend
e

19/02 - Utreda 
förutsättningar för 
införa vårdval vid 
utprovning av 
hörapparat

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia 
Hartz

2019-01-
01

2019-12-
10

Förankras med 
funktionshinderråd, 
pensionärsråd, 
brukarorganisationer
.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019.

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/04 - Redovisa ett 
förslag till strategi för 
smart specialisering

Uppdrag från 
regionplanen

Helena 
Nilsson

2019-01-
01

2020-02-
29

Förankras i RUN den 
6 november 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen 
februari 2020.

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/06 - I samverkan 
med andra aktörer 
utreda 
förutsättningarna för 
Matens hus, ett 
koncept som lyfter fram 
och sammanför lokala 
matproducenter

Uppdrag från 
regionplanen

Helena 
Nilsson

2019-01-
01

2020-09-
30

2020-01-20 Förankras i RUN.
Delrapporteras på 
regionstyrelsen 
januari 2020.
Slutrapporteras på 
regionstyrelsen 
september 2020.

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/07 - Utreda en 
länsgemensam 
finansieringsmodell för 
att påskynda 
utbyggnaden av 
bredband i länet

Uppdrag från 
regionplanen

Helena 
Nilsson

2019-01-
01

2020-06-
23

Förankras i RUN den 
13 september 2019.
Delrapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2019
Slutrapporteras på 
regionstyrelsen 
våren 2020.
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RS 2019/50

Reviderad 14 oktober inför regionstyrelsen den 31 oktober 2019.

Inriktning Statu
s

Status Uppdrag Uppdragsgivar
e

Ansvariga Startdatu
m

Slutdatu
m

Avstämningsdatu
m

Senaste kommentar

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/09 - Under 
planperioden redovisa 
ett handlingsprogram 
för länets 
kompetensförsörjning

Uppdrag från 
regionplanen

Helena 
Nilsson

2019-01-
01

2020-06-
30

Förankras i RUN.
Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020.

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/10 - Utreda 
införande ett 
kompetenscenter för 
yrken inom 
kollektivtrafiken inom 
länet

Uppdrag från 
regionplanen

Karl-Johan 
Bodell, 
Helena 
Nilsson

2019-01-
01

2020-06-
30

Förankras i RUN och 
KTN.
Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020.

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/11 - Redovisa ett 
förslag för införande av 
länsfärdtjänst

Uppdrag från 
regionplanen

Karl-Johan 
Bodell

2019-01-
01

2020-06-
30

Inarbetas i 
regionplan 2020-
2022

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/12 - Utreda 
införande av 
pendeltågstrafik på 
Stångådalsbanan

Uppdrag från 
regionplanen

Karl-Johan 
Bodell

2019-01-
01

2020-03-
11

Förankras i KTN den 
20 februari 2020.
Rapporteras på 
regionstyrelsen 11 
mars 2020.
Vidare för beslut i 
regionfullmäktige 2 
april 2020.
 

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/13 - Utreda behov 
av utvecklad busstrafik 
som komplement till 
tågsystemet

Uppdrag från 
regionplanen

Karl-Johan 
Bodell

2019-01-
01

2019-12-
10

Förankras i KTN den 
12 september 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019.

Stärkt 
innovationsförmåg
a och ökad 
förnyelse i länet

Pågåend
e

19/14 - Redovisa ett 
förslag till en 
samverkan med 
flygplatsen i Kalmar för 
att stärka 
infrastrukturen och 
samtidigt gynna 
kopplingen mellan flyg, 
tåg och buss

Uppdrag från 
regionplanen

Helena 
Nilsson

2019-01-
01

2020-06-
15

Förankras i RUN den 
28 maj och KTN den 
29 maj 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen 15 
juni 2020.
Vidare för beslut i 
regionfullmäktige 17 
juni 2020.
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RS 2019/50

Reviderad 14 oktober inför regionstyrelsen den 31 oktober 2019.

Inriktning Statu
s

Status Uppdrag Uppdragsgivar
e

Ansvariga Startdatu
m

Slutdatu
m

Avstämningsdatu
m

Senaste kommentar

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågåend
e

19/16 - Utreda 
förutsättningarna för att 
införa 
diabeteskonsulenter

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia 
Hartz

2019-01-
01

2019-12-
10

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet, 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågåend
e

19/17 - Utreda 
förutsättningarna för 
hälsosamtal för 40, 50, 
och 60-åringar

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia 
Hartz

2019-01-
01

2019-10-
31

Förankras i 
hållbarhetsberedning 
den 30 augusti 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågåend
e

19/18 - Redovisa en 
långsiktig 
handlingsplan för 
omställningen till nära 
vård

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia 
Hartz

2019-01-
01

2019-10-
31

Förankras med 
hälso- och 
sjukvårdsberedning 
löpande.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.
 

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågåend
e

19/19 - Redovisa en 
handlingsplan för stärkt 
tillgänglighet på länets 
akutmottagningar

Uppdrag från 
regionplanen

Sofia 
Hartz

2019-01-
01

2019-12-
10

Förankras i hälso- 
och 
sjukvårdsberedning 
den 28 augusti 
alternativt den 12 
november 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågåend
e

19/20 - Redovisa en 
strategi för invånarens 
digitala vårdkontakter 
tillsammans med en 
digital vårdgaranti

Uppdrag från 
regionplanen

Magnus 
Persson

2019-01-
01

2019-10-
31

Förankras i hälso- 
och 
sjukvårdsberedning 
den 5 juni 2019.
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågåend
e

19/21 - Redovisa en 
handlingsplan för hur 
den akutkirurgiska 
kompetensen 

Uppdrag från 
regionplanen

Johan 
Rosenqvis
t

2019-01-
01

2019-12-
10

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019.
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RS 2019/50

Reviderad 14 oktober inför regionstyrelsen den 31 oktober 2019.

Inriktning Statu
s

Status Uppdrag Uppdragsgivar
e

Ansvariga Startdatu
m

Slutdatu
m

Avstämningsdatu
m

Senaste kommentar

långsiktigt ska säkras 
och utvecklas vid 
Västerviks sjukhus. 
Handlingsplanen ska 
pröva att återföra 
kolorektalcancerkirurgi
n samt redogöra för hur 
sjukhusens 
upptagningsområden 
kan utformas för att 
tydliggöra och 
säkerställa det 
akutkirurgiska 
uppdraget

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågåend
e

19/22 - Utreda 
förutsättningarna för att 
genomföra ett 
pilotprojekt med 
psykiatrisk akutbil

Uppdrag från 
regionplanen

Florence 
Eddyson-
Hägg

2019-01-
01

2019-10-
31

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet

Pågåend
e

19/23 - Redovisa ett 
reviderat program för 
uppföljning och insyn 
av verksamhet som 
utförs av privata 
utförare för perioden 
2019-2022

Uppdrag från 
regionplanen

Martin 
Olsson

2019-01-
01

2020-02-
13

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
13 februari 2020.

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser

Pågåend
e

19/24 - Redovisa en 
ledarskapsstrategi

Uppdrag från 
regionplanen

Helen 
Persson

2019-01-
01

2019-10-
31

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019.

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser

Pågåend
e

19/25 - Redovisa ett 
årligt hälsobokslut

Uppdrag från 
regionplanen

Helen 
Persson

2019-01-
01

2020-03-
31

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
mars 2020.

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser

Pågåend
e

19/26 - I samverkan 
med kommunerna 
redovisa en analys av 
kompetensbehov i 
länet av hälso- och 
sjukvårdspersonal 
såsom sjuksköterskor 
och undersköterskor 

Uppdrag från 
regionplanen

Helen 
Persson

2019-01-
01

2020-06-
30

Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020.
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RS 2019/50

Reviderad 14 oktober inför regionstyrelsen den 31 oktober 2019.

Inriktning Statu
s

Status Uppdrag Uppdragsgivar
e

Ansvariga Startdatu
m

Slutdatu
m

Avstämningsdatu
m

Senaste kommentar

och kommunala 
omsorgsverksamheter i 
länet
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-20

Ärendenummer 
RS 2019/373

Regionstab

Regionstyrelsen

Utredningsuppdrag 19/01 - Redovisa ett förslag till 
utökad medborgardialog med särskilt fokus på 
civilsamhället, näringsliv samt ungdomar

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/01 - 
Redovisa ett förslag till utökad medborgardialog med särskilt fokus på 
civilsamhället, näringsliv samt ungdomar.

Bakgrund
Regionfullmäktige har i Regionplanen 2019-2021 gett uppdraget att redovisa 
ett förslag till utökad medborgardialog med särskilt fokus på civilsamhället, 
näringsliv samt ungdomar.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2006 stöttat kommuner 
och regioner (fd landsting) i arbetet med att utveckla medborgardialoger. 
SKL:s definition av en god dialog innebär mer än bara ett samtal mellan två 
personer. Den innebär att aktivt ta del av varandras synpunkter och 
perspektiv kring en fråga med respekt för var och ens åsikter i samtalet. Den 
innebär att aktivt verka för allas lika rätt till delaktighet och inflytande samt 
att tidigt involvera människor i en betydelsefull process som syftar till att 
samhället utvecklas. 

Idag genomförs dialoger i Region Kalmar län till stor del av beredningen för 
invånarfrågor eller tjänstepersoner. Men medborgardialogens syfte är 
framför allt att vara en möjlighet för medborgarna att prata med politiker och 
för politikerna att få medborgares perspektiv innan de fattar beslut i olika 
frågor. Att på ett tydligt sätt öppna upp för medborgarna i våra 
beslutsprocesser och genom det öka förståelsen för och förtroendet för den 
politiska processen och i förlängningen demokratiarbetet.

För att nå framgång med konceptet medborgardialog är det viktigt att 
medborgarna kommer in i processen på rätt sätt och som en del i styrningen 
av frågan. SKL har tagit fram en styrkarta för dialogarbetet som bygger på 
erfarenheter från framgångsrika exempel:
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Region Kalmar län
Datum
2019-09-20

Sida
2 (3)

Principer: Interna diskussion kring varför dialoger ska genomföras, vad som 
blir vinning för både regionen och medborgarna. Vad är viktigt för oss när vi 
jobbar med delaktighet och medskapande och vad utlovar vi till 
medborgarna?

Organisation: Att genomföra dialoger kräver någon form av organisation, 
regionen behöver ta ställning till hur den ska se ut.

Processer: Det tredje steget följer fyra parallella processer. Dialogen förs in 
som en del i styrningen av ärendet eller frågan som det ska hållas dialoger 
om. Processen för själva dialogen tas fram vilket innebär beslut om vilka 
regionen vill föra dialog med, vilka metoder som ska användas och hur 
genomförandet ska gå till. Kommunikationsprocessen innebär att 
kommunikation om dialogen och dess resultat tas fram och att beslut tas om 
en kommunikationsplan. Slutligen sätts mål för dialogen och en 
utvärderingsplan tas fram och genomförs.

Resultat: Det fjärde och sista steget berör resultatet av dialogen, men det 
måste komma in redan i det inledande steget kring principer. Det handlar om 
att klargöra vad man vill uppnå med att genomföra en dialog kring en 
specifik fråga eller ett ärende. Det krävs tydliga mål för att kunna följa upp 
resultatet. 
 
I Kalmar läns trafikförsörjningsprogram för perioden 2017-2025 finns bland 
annat målsättningar, riktlinjer för kollektivtrafikens uppbyggnad och mycket 
mer. Under varje mandatperiod görs en aktualisering av 
trafikförsörjningsprogrammet, ett arbete som leds av kollektivtrafiknämnden. 
Region Kalmar län är precis i inledningen av en sådan aktualisering som 
inledes våren 2019 och som förväntas avslutas våren 2021. Det är därför 
lämpligt att inleda arbetet med en fördjupad och systematiserad 
medborgardialog kring just trafikförsörjningsprogrammet. 

Framöver finns goda möjligheter att gå i dialog också kring frågor kopplade 
till den regionala utvecklingsstrategin eller till hälso- och sjukvården.

Region Kalmar län har också ett behov av att utöka dialogen med ungdomar. 
Ungdomar är överlag mycket engagerade i samhällsfrågor men myndigheter 
och organisationer upplever utmaningar med att få dem att delta i det 
traditionella demokratiarbetet. Ett sätt att lyssna in dem och få dem 
involverade i våra beslutsprocesser är att bygga ut den befintliga digitala 
invånarpanelen och göra en särskild ungdomspanel där Region Kalmar län 
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Region Kalmar län
Datum
2019-09-20

Sida
3 (3)

kan fråga efter deras åsikter och synpunkter i specifika frågor. 
Förhoppningen är att på så sätt kunna öka ungdomars involvering och 
engagemang kring frågor som rör Region Kalmar län.

Lina Isaksson
kommunikationsdirektör
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-20

Ärendenummer 
RS 2019/363

Regionstab
Regionstab Samordning hälso- sjukvård

Regionstyrelsen

Utredningsuppdrag 19/17 - Utreda förutsättningarna för 
införande av Riktade Hälsosamtal till 40-, 50-, och 60 
åringar i Kalmar län

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag

19/17 - Utreda förutsättningar för införande av Riktade Hälsosamtal
till 40-, 50- och 60 åringar i Kalmar län.

2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att;
Införa riktade hälsosamtal till 40-, 50- och 60 åringar i Kalmar län
enligt redovisat förslag.
Inom ramen för Hälsoval Kalmar län, arbeta in Riktade Hälsosamtal
samt att se över certifiering av hälsocentraler.
Ta fram formerna för hur uppdraget ska bedrivas och organiseras.

3. En uppföljning av införande ska redovisas hösten 2022

Bakgrund
Preventivt hälsofrämjande arbete ska premieras säger 
Världshälsoorganisationen, WHO. Socialstyrelsen slår fast att vården ska 
vara jämlik, oberoende av var på den socioekonomiska skalan någon 
befinner sig. Samtidigt finns nationella utredningar som visar att det krävs en 
rörelse mot nära vård för att möta framtida utmaningar. Forskningen pekar 
mot att Riktade Hälsosamtal av den modell utredningen syftat till att 
undersöka; i viss mån stärker detta arbete.

Utredningens slutsatser
Arbetet med Riktade Hälsosamtal (som beskrivet i 1.1, Utredningen om 
Riktade Hälsosamtal) är av samma karaktär som det sedan tidigare pågående 
arbetet vid livsstilsmottagningarna. Båda insatserna bygger på idén om den 
förebyggande hälsovårdens stora framgångar. Likheterna är relevanta då 
båda insatserna syftar till att bidra till att öka hälsosamhet och dämpa 
dödlighet genom att sätta in aktiva åtgärder mot de klassiska livshotande 
sjukdomarna. 
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Region Kalmar län
Datum
2019-09-20

Sida
2 (3)

Ett framgångsrikt resultat förutsätter att de kontakter, befintliga 
arbetsmetoder och de nätverk Primärvården och Regionvården i stort 
förfogar över utnyttjas på ett patientsäkert och i övrigt medicinskt hållbart 
sätt. Förutsättningarna för ett lyckat införande, och där till fortsatt arbete, är 
avhängigt tillförandet av tillräckliga resurser samt en väl tilltagen 
implementeringsfrist. Hälsosamtalen kan utföras av flera olika 
personalgrupper förutsatt att de får den utbildning som uppdraget kräver. 
Detta skulle kunna bidra till att personalfrågan blir mer hanterbar. 
Det är svårt att avgöra på vilket sätt införandet av Riktade Hälsosamtal 
kommer att påverka arbetsbelastningen för de olika aktörerna.
Den ökade insatsen måste ställas i proportion till den belastning och de 
kostnader det hade inneburit att, i ett senare skede, upptäcka ett mera 
framskridet sjukdomstillstånd. 
Utförandet bör noggrant följas upp.
Genomförandet är avgörande. Stor vikt bör läggas vid själva samtalet istället 
för enbart vid provresultaten, som vid allmänna hälsokontroller. Det är 
viktigt att modellen, för hur patienter vid avvikelser i provsvaren ska 
omhändertas, är tydligt utarbetad. En positiv samhällsnytta måste kunna 
ställas mot att enskilda individer blir oroliga över sin hälsosituation.

Flera forskningsrapporter påvisar en positiv effekt på såväl befolkningsnivå 
som på individnivå, både på kort och lång sikt. Det finns rapporter som avser 
demografiskt jämförbara län där uppföljning skett av Riktade Hälsosamtal, 
under lång tid. En rapport pekar mot att slutenvården gjort stora ekonomiska 
besparingar genom att konsekvent arbeta preventivt utifrån idén med just 
Riktade Hälsosamtal och med stöd av och förankring i samhället. Det 
förhållandet att Hälsosamtalen, som ett naturligt inslag i den preventiva 
vården, redan visat goda ekonomiska besparingar och framförallt medicinska 
hälsovinster, framstår som en avgörande fördel för ett införande även i 
Region Kalmar län. Forskningen visar också att det är betydligt fler i 
gruppen med låg till måttlig risk som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än 
i gruppen med hög risk. Det förklaras genom att individerna i gruppen med 
låg till måttlig risk är så många fler och inte följs upp såsom de i 
högriskgruppen. Det visar att det finns en samhällsnytta i att inkludera alla 
grupper i det preventiva, hälsofrämjande arbetet. 
Arbetet visar även att utöver att påverka hjärt- och kärlsjukdomar har 
Riktade Hälsosamtal också en positiv effekt på andra sjukdomar, exempelvis 
cancer. I beaktan av dessa och föregående resultat måste vägas in att flera 
faktorer som påverkar individens vardag och hälsosamma leverne 
(engagemang i föreningslivet, idrott och dylikt) troligtvis varit en del av 
forskningens positiva resultat. Kliniska mätningar av denna typ av insats är 
vaga. Det förekommer därtill skillnader i kontexten geografi och utbildning.
En bra implementering kräver förankring. Som en del av det fortsatta 
förankringsarbetet måste de verksamheter som förväntas utföra arbetet också 
vara en del av implementeringsarbetet. Riktade Hälsosamtal ska utföras nära 
invånarna och det är detta som bör vara vägledande för hur arbetet ska 
organiseras. 
Vad gäller frågan om hur uppdraget ska arbetas in hos verksamheterna så är 
bedömningen att detta bäst hanteras av redan initierad personal. Regionen 
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Region Kalmar län
Datum
2019-09-20

Sida
3 (3)

har till sitt förfogande folkhälsovetare, läkare, sjuksköterskor och utvecklare 
som redan är engagerade och väl bevandrade i frågan. Utöver egen personal 
finns möjlighet för Region Kalmar län att söka medlemskap i den 
organisation Region Jönköping byggt upp kring arbetet med Riktade 
Hälsosamtal. 
Inställningen till förmånerna och kraven på en jämlik vård delas av samtliga 
parter. Frågan är då huruvida detta arbetssätt bidrar till eller försvårar för det 
arbetet. Det är i denna aspekt viktigt att samtliga grupper i samhället inte 
bara bereds möjlighet att delta, utan att det också görs insatser som särskilt 
riktar sig till att engagera de samhällsgrupper som normalt inte deltar i 
preventiva insatser. 
Som ett led i det preventiva, hälsofrämjande, arbetet föreslås att Riktade 
Hälsosamtal till 40-, 50-, och 60 åringar införs i Region Kalmar län under 
2020. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att samtliga samhällsgrupper 
inkluderas. Införandet av Riktade Hälsosamtal ska synkroniseras med det 
arbete som bedrivs på länets livsstilsmottagningar.
Konsekvenserna av införandet ska noggrant följas upp när tillräcklig tid har 
gått och tillräckligt stort patientunderlag samlats in.
De ekonomiska konsekvenserna hanteras i kommande regionplan samt inom 
ramen för kommande Hälsovalsuppdrag. 

Sofia Hartz
planeringsdirektör

Anderas Delphin
utredare

Bilaga
Riktade Hälsosamtal – En utredning rörande förutsättningarna för införande 
av Riktade Hälsosamtal till 40-, 50-, och 60 åringar i Kalmar län.
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Sammanfattning
Preventivt hälsofrämjande arbete ska premieras säger 
Världshälsoorganisationen, WHO. Socialstyrelsen slår fast att vården ska 
vara jämlik, oberoende av var på den socioekonomiska skalan någon 
befinner sig. Samtidigt finns nationella utredningar som visar att det krävs en 
rörelse mot nära vård för att möta framtida utmaningar. Forskningen pekar 
mot att Riktade Hälsosamtal av den modell utredningen syftat till att 
undersöka; i viss mån stärker detta arbete.
Det material utredningen tagit del av visar att Riktade Hälsosamtal har en 
positiv effekt både på individ och befolkningsnivå. Insjuknande och 
mortalitet i framförallt hjärt- kärlsjukdom har minskat i de deltagande 
grupperna i förhållande till övriga befolkningen. Studier tyder på att 
Regionen på sikt kan spara både personella- och ekonomiska resurser inom 
specialistvården genom att redan i tidigt skede förhindra utvecklingen av 
vissa sjukdomar. Det ska dock beaktas att forskning på preventiva 
vårdinsatser är svårbedömt och att forskningskollegiet har skilda åsikter i 
frågan.
Region Kalmar län har genom arbetet med livsstilsmottagningarna redan 
etablerat det hälsofrämjande arbetet. Regionen befinner sig därtill i ett läge 
där aktuellt uppdrag redan prövats och utvärderats. 
Det finns tillgång till nationella nätverk som behandlar frågan, forskning och 
samarbetsmöjligheter. Implementering kan ske av personal som har både 
insyn och engagemang. Hantering av uppdraget med Riktade Hälsosamtal är 
i huvudsak en resurs- och prioriterings fråga. 
Sammantaget bedömer utredningen att Riktade Hälsosamtal på sikt är 
gynnsamt för Regionen, länet och dess invånare. För att uppdraget på ett 
smidigt sätt ska kunna implementeras fordras att den som ska utföra 
uppdraget tillförs adekvata resurser samt får vara delaktig i utformning- och 
implementation av arbetet samt.
Utredningen bedömer vidare att den förväntade ökningen av remitterade 
patienter till rätt vårdnivå är svårbedömd men bör kunna hållas inom 
hanterliga ramar. I synnerhet kontrasterat till fördelarna med att upptäcka 
sjukdomstillstånd i tidigt skede.
Den slutsatsen kan därför dras att samhällsnyttan av de ökade preventiva och 
hälsobefrämjande insatserna som denna utredning sökt utvärdera, 
kombinerat med samhällets och vården övriga insatser, väl kommer att 
överväga identifierade nackdelar.  
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1 Uppdragsbeskrivning
Av Regionplanen framgår att förutsättningarna för införande av Riktade 
Hälsosamtal till invånare i Kalmar län som fyller 40-, 50- och 60 år ska 
utredas.
Till ansvarig utredare utsågs Andreas Delphin.
Utredningen har att förhålla sig till en deadline för ärendeberedning i 
oktober 2019.

1.1 Definition av Riktade Hälsosamtal
Utredningen har också att förhålla sig till det faktum att Hälsosamtal under 
årens gång - inom och utom riket – framställts på olika sätt och utförts med 
olika metoder. 
Utredningen syftar till den typ av Hälsosamtal som bedrivits i bland annat 
Jönköping och Västerbotten.

1.1.1 Beskrivning 
I de regioner där Riktade Hälsosamtal bedrivs inleds dessa genom att den 
som nyligen fyllt 40-, 50- eller 60 år får en kallelse från den vårdcentral där 
denne är skriven. Individen besöker därpå sin vårdcentral för att ta blodprov 
och fylla i en enkät som medtas till samtalet.
Utföraren av samtalet sammanställer resultaten från blodproven och svaren 
från enkäten till en grafisk profil. Den grafiska profilen ska verka som stöd i 
samtalet och ge den enskilde en lättfattlig bild över hur den egna hälsan ser 
ut. Under samtalet behandlas frågor om självupplevd hälsa, livsstil, sjukdom 
i familjen och dylikt.

1.1.2 Syfte
Syftet med att genomföra Riktade Hälsosamtal är att påverka riskfaktorer för 
och förebygga insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdom hos 
befolkningen. Den enskilde ska dels; få en bättre bild av sin hälsa och livsstil 
och dels; ska sjukvården kunna identifiera riskpatienter. Påträffas en 
deltagare med akuta problem ska hen hanteras av rätt vårdaktör.
Deltagaren ska få tips och stöd till lämplig och hälsofrämjande åtgärd. 
Beroende på hälsostatus ska patienten också erbjudas möjlighet till 
uppföljningssamtal.

1.1.3 Utföraren
Utföraren av samtalet har vanligtvis bakgrund i vården och en genomförd 
utbildning i samtalspedagogik och livsstilsfrämjande arbete. Nationellt 
används olika yrkeskategorier i utövningen.
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2 Bakgrund

2.1 Tidigare nationell och internationell forskning

2.1.1 Gävleborg
Hälsocentralerna erbjuder ett Hälsosamtal till nyblivna 40-åringar i hela 
länet. Hälsosamtalet utmynnar i en riskprofil innehållandes en samlad 
bedömning av risken för hjärt-kärlsjukdom. Vid behovsprövningen erbjuds 
hälsofrämjande åtgärder.
2012 erbjöds 3072 personer Hälsosamtal. 1229, 40 %, deltog. Rapporten 
påpekar att deltagandet sjönk 2010 efter att landstinget införde avgifter för 
Hälsosamtalen. Kostnaden per samtal mellan 2010 och 2012, var 200 kronor. 
Avgiften i Gävleborg togs sedermera bort och samtalet är idag avgiftsfritt.
Studier visar att deltagarna överlag upplever samtalen som positiva och att 
det stöd de fått är viktigt. 97 % av alla deltagare skulle vilja delta i ytterligare 
Hälsosamtal vid 50-års ålder och 91 % skulle rekommendera andra 40-
åringar att delta. Drygt hälften av alla deltagare uppger även att de förändrat 
sina levnadsvanor efter Hälsosamtalet.
Rapporten som även tittar på information från Västerbotten framhåller att 
dödligheten i hjärt- kärlsjukdom – bland deltagare jämfört med icke 
deltagare - minskat i Västerbotten sedan införandet av Hälsosamtal på 90-
talet. Den studien visar även att Hälsosamtalen bidragit till att minska de 
socioekonomiska skillnaderna vid hjärt- kärlsjukdom.1

I en uppföljningsstudie, 10 år efter införandet av Hälsosamtal i Västerbotten, 
konstateras att den grupp som hade deltagit i Hälsosamtalen och 
kontrollgruppen hade stora skillnader i kolesterolvärde och systoliskt 
blodtryck. Dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar hade sjunkit med 36 % hos 
den deltagande gruppen och 1 % hos kontrollgruppen.2

2.1.2 En kartläggning av svenska och internationella erfarenheter
Det har från vissa håll antytts att de som väljer att delta i Hälsosamtalen inte 
är representativa för befolkningen och att de övervägande representerar den 
friskare delen av befolkningen. Tvärtom visar studier att deltagarna är 
representativa för befolkningen, om än något övervägande mot den andra 
sidan. Många som anmäler att de vill delta har något att ta upp eller är i 
behov av någon insats. Genom Hälsosamtalen tycks man därför nå individer 
som är i riskzonen.3

Under mätperioden, 1990 till 2006, steg deltagandefrekvensen i Västerbotten 
från 56 % - 65 % i snitt. Deltagarna och icke-deltagarna hade mycket små 

1 Alfredsson, J och Sjölin, S. Rapport 2013:2, En nulägesbeskrivning av Hälsosamtalen, dess 
effekter samt några utvecklingsområden. Landstinget Gävleborg. 2013.
2 Weinehall, L., Hellsten, G., Boman, K., Hallmans, G., Asplund, K och Wall, S. Can a 
sustainable community intervention reduce the health gap? 10-year evaluation of a 
Swedish community intervention program for the prevention of cardiovascular disease. 
Scand J Public Health Suppl. 56:59-68 . 2001
3 Hatt, G, Hammelin, V, Forsberg, B och Bastholm-Rahmner P. 
Hälsoundersökningar/Hälsosamtal. En kartläggning av svenska och internationella 
erfarenheter. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting. 2015. Sid 17.
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skillnader i utbildningsnivå och ålder. De som hade låg inkomst och inte var 
i något förhållande hade dock 10 % lägre deltagande än övriga.4

I en uppföljningsstudie rörande deltagandefrekvensen till Hälsosamtal i 
Gävleborg konstaterades att den största anledningen till bortfall uppgavs 
vara tidsbrist och oförmåga att lämna arbetet (52 % av svaranden). Övriga 
anledningar uppgavs vara att den tillfrågade redan var i kontakt med 
sjukvården (33 %) samt att den tillfrågade kände sig frisk (21 %). 55 % av de 
som tackat nej kunde dock tänka sig att delta någon gång i framtiden. 5

2.1.3 Vidare deltagande
2014 genomförde Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, hädan 
efter HFS, en sammanställning av data från Riktade Hälsosamtal i fem 
landsting (numera regioner). Rapporten släpptes 2016.

Landsting/Region Totalt 
antal 
listade 

Inbjudna Deltagare 
(%) av 
antalet 
listade

Deltagare 
(%) av 
antalet 
inbjudna

Västerbotten 9744 Inte 
registrerat

6780 (69 
%)

Inte 
registrerat

Västernorrland 9450 Inte 
registrerat

4737 (50 
%)

Inte 
registrerat

Gävleborg 3373 3182 (94 
%)

1768 (52 
%)

56 %

Sörmland 10726 10718 (100 
%)

5706 (53 
%)

53 %

Jönköping 12550 Inte 
registrerat

4177 (33 
%)

Inte 
registrerat

*Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2016. Mätning från 2014.

HFS framhåller att Region Jönköping vid mätningen var i process att bredd 
införa arbetet med Riktade Hälsosamtal och att det därför är flera 
vårdcentraler som vid mätningen inte hade kallat sina listade patienter.6

2.1.4 Cochranerapporten
General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease (Review)

I rapporten beskrivs hälsokontroller som vanligt förekommande, i syfte att 
förebygga sjukdom och identifiera riskpatienter, i flera länder. Rapporten 
lyfter fram att flera av de metoder som används saknar fullständig 
uppföljning vilket bidrar till svårigheter vid bedömning av utfallet, utökad 
screening; som i sin tur bidrar till en onödigt stor utökad diagnostisering och 
terapeutisk intervention. Överdiagnostisering beskrivs ha både positiv och 
negativ effekt. 

4 Norberg, M., Blomstedt, Y., Lönnberg, G., Nyström, L., Stenlund, H., Wall, S och 
Weinehall, L. Community participation and sustainability - evidence over 25 years in the 
Västerbotten Intervention Programme. Glob Health Action. December 2012. 17;5:1-9. doi: 
10.3402/gha.v5i0.19166
5 Wall, M och Teeland, L. Non-participants in a preventive health examination for 
cardiovascular disease: characteristics, reasons for nonparticipation, and willingness to 
participate in the future. Scand J Prim Health Care 22:248/251. ISSN 0281-3432. 2004.
6 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Sammanställning av data från Riktade 
Hälsosamtal i fem landsting 2014. November 2016.
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Rapportens syfte var att kartlägga huruvida detta leder till mer skada än 
nytta.
I rapporten drar man slutsatserna att hälsokontroller inte ger någon klinisk 
effekt; däremot kunde forskarna se en ökad frekvens av hypertoni och en 
ökad frekvens av självrapporterad kronisk sjukdom. Forskarna kunde också 
se en ökad användning av antihypertensiva läkemedel.
Forskarna kunde inte identifiera resultat gällande remitteringar till 
specialister, uppföljningsbesök, eller remittering till kirurgi.
Slutligen konstaterar forskarna att generella hälsokontroller inte bidragit till 
att minska mortaliteten; varken generellt, gällande kardiovaskulär sjukdom 
eller cancer. 7

2.1.5 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Förtydligande om generella hälsokontroller, kommentar SBU.

Generella hälsokontroller innebär kontakt mellan en individ och 
sjukvårdspersonal, där flera screeningtest utförs för att bedöma den generella 
hälsan (det allmänna hälsotillståndet) utan att några särskilda symptom sedan 
tidigare påträffats. Generella hälsokontroller förväntas minska sjuklighet och 
dödlighet genom tidig upptäckt och behandling av sjukdomar och 
riskfaktorer. Livsstilsinterventioner som till exempel råd angående 
alkoholvanor, rökning och kost är också vanligt förekommande vid 
hälsokontroller.
Cochranerapporten visar att generella hälsokontroller inte reducerar 
sjuklighet eller dödlighet, varken totalt eller för hjärt- kärl- eller 
cancersjukdomar. Däremot ökade antalet diagnoser efter 
hälsoundersökningar.
Statens beredning för medicinsk och social utvärderings, SBU, kommentar 
gäller generella hälsokontroller. Cochranerapporten definierade generella 
hälsokontroller som utförande av ett antal tester för att upptäcka olika 
sjukdomar hos en befolkning utan symtom. Utvärderingen gäller inte 
specifikt riktade screeningundersökningar för ett visst sjukdomstillstånd, t ex 
Västerbottenundersökningen som rör Riktade Hälsosamtal. 8 

2.1.6 Riskanalys – eller – att hitta riskgrupper
Världshälsoorganisationen, WHO, skriver i sin riskanalys rörande hjärt- 
kärlsjukdomar att dödliga utgångar som följd av hjärt- kärlsjukdomar oftast 
återfinns hos medelålders och äldre män och kvinnor. Dock utvecklas 
ateroskleros, som är den huvudsakliga – patologiska – orsaken till 
kranskärlsjukdom, cerebral artärsjukdom och perifer artärsjukdom, tidigt i 
livet och utvecklas genom tonåren. Utvecklingen påverkas i hög grad av diet, 
tobaksanvändning, brist på fysisk aktivitet, förhöjt blodtryck och förhöjt 
blodsocker. En långvarig exponering för dessa riskfaktorer leder till ytterligare 
utveckling av ateroskleros och förträning av blodkärl vilket hindrar blodflödet 
till vitala organ som hjärta och hjärna.

7 Krogsböll, LT, Jörgensen, KJ, Grönhöj Larsen, C och Götzsche PC. General health checks in 
adults for reducing morbidity and mortality from disease. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2012. Utgåva 10. DOI: 10.1002/12651858.CD009009.pub2. Sidan 2.
8 Generella hälsokontroller för vuxna. Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering. September 2013. 
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För att förhindra utvecklingen av bland annat ateroskleros och initiera en 
livsstilsförändring hos individen - som i förlängningen kan vara skillnad 
mellan liv och död - krävs att dessa individer fångas upp innan sjukdomen 
framskridit för långt.9

2.1.7 Preventiva insatser premieras i WHO:s rapport
WHO rekommenderar att befolkningen ska uppmuntras att ta avstånd från 
tobaksanvändning, minska sitt intag av mättat fett och salt samt att hålla en 
generellt god kosthållning med minst 30 minuters måttlig fysisk aktivitet per 
dag.
WHO rekommenderar också att individer med högt blodtryck (över 160/100) 
och högt kolesterolvärde (på eller över 8 mmol/1 (320mg/dl)) ska få 
medicinsk behandling samt livsstils- och kostrådgivning. 10

2.1.8 Kostnadseffektivitet
Studien som genomförts mäter kostnadseffektivitet för 
Västerbottensmodellen gällande Hälsosamtal mellan åren 1990 och 2006. 
Syftet med studien var att mäta kostnaderna för att driva programmet med 
Hälsosamtal i relation till de kostnader som uppstått för vården om 
programmet inte funnits. Utöver att mäta rena kostnader och besparingar 
mätte studien även antal intjänade kvalitetsjusterade levnadsår, Quality 
Adjusted Life Years; QALY, som programmet lett till.
Slutsatsen är att kostnadseffektiviteten är mycket god. Besparingarna för 
vården överstiger väl kostnaden för programmet och deltagarna i 
Västerbottensprogrammet har vunnit drygt 3500 extra levnadsår och 2900 
extra QALYs.
Sjukvårdskostnaderna i Västerbottens hälsoundersökningsprogam beräknas 
ha uppgått till 67,4 miljoner kronor under de 16 år som studien behandlat. 
Det uppges också att Västerbotten - som en konsekvens av arbetet med 
Riktade Hälsosamtal – tjänat in 108,2 miljoner kronor på sparade 
sjukvårdskostnader. 11

2.1.9 Kvalitet i genomförandet
Den grupp som oftast utför Hälsosamtal och hälsoundersökningar är 
sjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor. Dessa sköterskor har som regel en 
livsstilsfrämjande påbyggnad i form av specialistkompetens. Anledning till 
detta är att det finns ett behov av rätt medicinska kompetens för att fånga upp 
deltagarnas behov. I Norrbotten och Gävleborg jobbar även andra 
personalgrupper med Hälsosamtalen, exempelvis; undersköterskor, 
hälsopedagoger, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter. Anledningen 
till detta är ett försök att skapa större flexibilitet och mindre sårbarhet för 
vårdcentralerna. 

9 Prevention of cardiovascular Disease, Guidelines for assessment and management of 
cardiovascular risk. World Health Organisation. 2007. ISBN: 978 92 4 154717 8. Sid. 5 – 18.
10 Prevention of cardiovascular Disease, Guidelines for assessment and management of 
cardiovascular risk. World Health Organisation. 2007. ISBN: 978 92 4 154717 8. Sid. 19 – 
27.
11 Lindholm L, Stenling A, Norberg M, Stenlund L och Weinehall L. A cost-effectiveness 
analysis of a community based CVD program in Sweden based on a retrospective register 
cohort. Umeå universitet. 2017.
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Särskilt viktigt är det att utföraren av Hälsosamtalet har en bra kompetens 
gällande samtalsteknik. I utvärderingar från Östergötland framkom att 
deltagarnas upplevelse av att samtalet var betydelsefullt för både deltagaren 
och sjuksköterskan var viktigt. I både Norrbotten och Västerbotten finns 
diplomering för sjuksköterskor som arbetar med hälsoundersökningar och 
samtal. För att bli diplomerad krävs att utföraren genomgått landstingets 
utbildningar kring metoder och verktyg samt att utföraren genomfört och 
reflekterat över ett visst antal samtal.12

Gemensamt för utförandet av Hälsosamtal över hela riket är att:
Drivs av primärvården
Samtliga i målgruppen erbjuds deltagande
Det finns ett visuellt pedagogiskt hjälpmedel till stöd för dialogen 
mellan deltagare och utförare
Det är ett individanpassat samtalsstöd till samtliga deltagare
Det finns ett samordnat kompetens- och metodstöd

Gemensamma erfarenheter av Hälsosamtalen talar för att:
Programmen uppskattas generellt av dels; befolkningen och dels; de 
som deltar
Hälsosamtalen upplevs som värdefulla av personalen som arbetar med 
dem
Ett antal personer med behov av att ändra sina levnadsvanor i mer 
hälsofrämjande riktning identifieras
Ett antal sjukdomstillstånd, såsom diabetes, identifieras genom 
samtalen och den provtagning som sker i anslutning till detta 13

2.1.10 Institute for Health Metrics and Evaluation – Sverige 2017

Figuren visar de vanligaste orsakerna till mortalitet och försämrad livskvalité 
i Sverige under 2017. Nytt för 2017 är att även passiv rökning räknas in i 
tobaksanvändningen.

12 Hatt G, Hammelin V, Forsberg B och Bastholm-Rahmner P. 
Hälsoundersökningar/Hälsosamtal. En kartläggning av svenska och internationella 
erfarenheter. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting. 2015. Sid. 16.
13 Hatt G, Hammelin V, Forsberg B och Bastholm-Rahmner P. Sid 19.
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2.1.11 Socialstyrelsens lägesrapport 2018
Socialstyrelsens bedömning är att det behövs fortsatta utvecklingsinsatser 
inom sjukdomsprevention och myndigheten har möjlighet att stödja 
utvecklingsarbete när det gäller arbete med mål och indikatorer, uppföljning, 
metodstöd m.m. För att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsbyggande 
perspektivet kan landsting, regioner och kommuner:

sätta mål och använda indikatorer för uppföljning av det förebyggande 
och hälsofrämjande arbetet på politisk nivå och förvaltningsnivå för 
att synliggöra utvecklingen och som underlag för beslut om åtgärder 
prioritera ett nationellt sammanhållet stöd för såväl det primär- som 
sekundärpreventiva arbetet; detta kan ske inom ramen för den nya 
kunskapsstyrningsstrukturen som landsting och regioner i samverkan 
nyligen beslutat om att utveckla och tillämpa rutiner för 
omhändertagande av patienter med kroniska sjukdomar som omfattar 
stöd till hälsosamma levnadsvanor i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer 
öka intensiteten i det förebyggande arbetet både inom hälso- och 
sjukvården och inom andra verksamheter genom att sprida och 
tillämpa metoder utvecklade inom kunskapsfälten beteendevetenskap, 
socialpsykologi och beteendeekonomi 
förbättra de ekonomiska förutsättningar för hälso- och sjukvården att 
samverka med skola, socialtjänst m.fl. för att utveckla preventivt 
arbete samt hälsofrämjande förhållningsätt och miljöer. 

Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer för prevention och behandling 
vid ohälsosamma levnadsvanor och slutrapporten från Kommissionen för 
jämlik hälsa ger starkt stöd för att fortsätta med de riktade Hälsosamtalen för 
prevention av förtida hjärt- kärlsjukdom och diabetes.14

2.1.12 25 år senare
Den 30 januari 2019 publicerades en 25-årsuppföljning av projektet i Habo. 
Studien visar att kombinationen av hälsoundersökning och ett 
livsstilsfrämjande samtal mycket väl kan ha spelat in på den minskade 
mortaliteten i den studerade gruppen. Vid jämförelse mellan den grupp som 
25 år tidigare deltagit i de Riktade Hälsosamtalen och kontrollgruppen hade 
de forna deltagarna av Hälsosamtalen 29 % lägre mortalitet. De avgörande 
faktorerna för den lägre mortaliteten var en hälsosam diet och 
avståndstagande från rökning. Studien visar även att deltagarna som 25 år 
tidigare varit på Hälsosamtal hade betydligt lägre utbildning än de i 
kontrollgruppen. 15

2.1.13 Mätningar av blod- och kolesterolvärden
Baserat på data från Västerbottens interventionsprogram (1990 – 2010) 
konstaterades att förekomsten av högt blodtryck hade mellan åren 1990 och 
2010 (43,8 – 36,0 %). Det identifierades stora skillnader mellan 
befolkningen på landsbygden och befolkningen i centralorter samt mellan 
hög och låg utbildning. Trots interventionsprogrammets framgångar kvarstår 

14 Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård. Med fokus på 
vården vid kroniska sjukdomar. Lägesrapport 2018. Socialstyrelsen. 2018.
15 Lingfors, H och Persson L-G. All-cause mortality among young men 24-26 years after a 
lifestyle health dialogue in a Swedish primary care setting: a longitudal follow-up register 
study. BMJ Open. Januari 2019.
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alltså stora skillnader kopplade till geografi och utbildning. 
Interventionsprogrammet lyckas inte allena lösa problematiken som 
omgärdar förekomsten av högt blodtryck.
Antalet deltagare med hög och låg utbildningsnivå skiljer sig också åt vid 
senare mätningar. Betydligt fler med hög utbildning jämfört med låg 
utbildning deltog exempelvis vid mätningen och det samma gäller för 
deltagande per ålder. Bland män identifieras också en mindre minskning av 
förekomsten av högt blodtryck jämfört med kvinnor trots det faktum att 
männen inledningsvis utgick från högre värden.16

Vad gäller höga kolesterolvärden baserat på data från Västerbottens 
interventionsprogram (1990 – 2010) konstaterades att förekomsten av högt 
kolesterolvärde minskade mellan 1990 – 2007 men sedan fick en 
uppåtgående trend mellan 2008 – 2010. Under mätperioden (1990 – 2010) 
ökade antalet deltagare som använde lipidsänkande medel från 1,1 till 9,6 % 
för män och från 0,5 – 5,3 % för kvinnor. Drygt 60 % av dessa uppnådde 
behandlingsmålen. Likväl som för problematiken kring förhöjt blodtryck 
krävs ytterligare insatser för att uppnå goda, bestående, resultat.17.

2.1.14 Tidigare utredningar vid dåvarande landstinget i Kalmar län
Frågan om införande av Riktade Hälsosamtal har väckts vid två tidigare 
tillfällen. Dels; 2006 och dels; 2013.
Frågan lades ned på grund av otillräckliga utvärderingar och 
uppföljningsmöjligheter i jämförbar kontext. Utredarna fann bara studier på 
ämnet som var för gamla och menade att de studier som genomförts inte gick 
att applicera på Kalmar län. 
Sedan förevarande utredning har det tillkommit ett antal studier och 
metoderna ser idag annorlunda ut vilket ger nya förutsättningar. Utredningen 
bedömer därför att det finns fog för att åter utreda ett eventuellt införande av 
Riktade Hälsosamtal.

2.2 Slutsatser om tidigare nationell och 
internationell forskning

Den forskning som finns att tillgå pekar mot en positiv effekt efter 
genomgånget Hälsosamtal. Både för deltagaren och vården, på individ och 
befolkningsnivå. De ekonomiska besparingar som beskrivs i 16-års 
uppföljning från Västerbotten skulle kunna bidra till att på sikt stärka andra 
delar av verksamheten. Rapporterna visar också att deltagarfrekvensen 
varierar, dels; från län till län men också över tid. Detta bidrar till en 
osäkerhet kring både utgifter, intäkter och besparingar.
Cochranerapporten som tidigare haft stor auktoritet i frågan och visar på en 
icke-befintlig vinst syftar till en annan form av hälsokontroller där fokus 
ligger på provtagning snarare än motiverande samtal. 
Riktade Hälsosamtal faller väl in i WHO:s och Socialstyrelsens 
rekommendationer för preventivt arbete inom sjukvården.

16 Nawi Ng, Bo Carlberg, Lars Weinehall & Margareta Norberg (2012) Trends
of blood pressure levels and management in Västerbotten County, Sweden, during 1990–
2010, Global Health Action, 5:1, 18195.
17 Nawi Ng, Owe Johnson, Bernt Lindahl & Margareta Norberg (2012) A reversal
of decreasing trends in population cholesterol levels in Västerbotten County, Sweden, 
Global Health Action, 5:1, 10367
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Det bör beaktas att majoriteten av den forskning som finns att tillgå i stort 
sätt härstammar från samma källor. Framförallt den forskning som bedrivits 
över lång tid. Detta sätter en viss ton som är svår att förneka. Det ska också 
uppmärksammas att kliniska mätningar av denna typ av verksamhet 
(upplysande/screening/påverkan genom samtal) blir vaga då flera faktorer 
ofta också påverkar. Stora insatser som engagerar samhället, 
idrottsföreningar och dyl. bidrar också till en troligtvis ökad förbättring och 
ett bättre resultat då individen får incitament till förbättrad livsstil från flera 
håll.

2.3 Erfarenheter från Jönköping
Arbetet i Jönköping drivs framförallt av Hans Lingfors, som tillsammans 
med andra forskare genomfört flera av de mest centrala studierna i ämnet. 
Distriktssköterskan Lisbeth Johansson har tillfört kompetens till studierna 
som utbildningsansvarig. Lisbeth Johansson har även utbildat den 
vårdpersonal som hållit i Hälsosamtalen med deltagarpatienter.
Region Jönköping har prövat olika typer av kallelser och menar att sättet på 
vilket kallelsen sker har stor inverkan på utfallet av antalet deltagare. De 
menar också på att deltagarfrekvensen är kontinuerligt stigande. 
Viktigt att komma ihåg när det gäller fallet Region Jönköping är att Riktade 
Hälsosamtal som koncept är förankrat hos befolkningen i länet. 
Informationen sprids bland annat av näringslivet, idrottsföreningar och 
andra. Inledningsvis hade Region Jönköping också stöd av lokalpressen och 
PR-byråer för att förankra Hälsosamtalet i samhället.
Det har vidare framgått att Primärvården, från centralt håll, i Jönköping är 
tveksamt inställda till huruvida arbetet fortsatt ska ligga under 
vårdcentralerna.

2.3.1 Inbjudan
Webstödet uppdateras kontinuerligt. Om någon dör gallras 
personuppgiften i systemet. Byter någon vårdcentral uppdateras 
detta. I systemet finns samtliga 40-, 50-, 60-, och 70-åringar och 
förstagångsföräldrar.
BVC bjuder in under vid möte med föräldrarna.
40-, 50-, 60-, och 70-åringar bjuds in med telefonuppringning och 
förbokad tid. Det skickas ut information om att Vård- eller 
hälsocentralen kommer ringa upp för att bjuda in till Hälsosamtal. 
Detta bidrar till en hög frekvens av deltagare. Inbjudan som skickas 
ut skickas till både 1177.se och en mall för brevutskick till tryckeriet. 
Detta betyder att alla får meddelande både via 1177.se och till 
bostadsadressen brevledes. Denna typ av inbjudan är också den som 
visat sig starkast för att få en hög deltagarfrekvens och på bäst sätt nå 
socioekonomiskt svaga grupper.
Inbjudningsmetodiken tillämpas fritt bland vårdcentralerna. 
Vårdcentralerna väljer således själva hur de vill bjuda in någon till 
Hälsosamtalet. Alla vård- och hälsocentraler måste dock använda sig 
av landstingets digitala system för inbjudningar och tidshantering.
Den som håller samtalet är den som bjuder in.

Region Jönköping betonar att de vårdcentraler som använder en annan typ av 
inbjudningsmetodik inte uppnår samma deltagarfrekvens.
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2.3.2 Samtalets vikt
Hälsosamtalen är kraftigt avhängigt ”setting” och ”context”, vem som utför 
dem och var de utförs. Deltagaren måste uppleva att denne är där för sin 
egen skull och inte för ”forskningens skull”.
De flesta som dör i hjärtinfarkt är människor som inte bedöms vara 
högriskpatienter. Anledningen till detta uppges bero på att högriskpatienter 
identifieras och följs upp. Det gör man inte med patienter som inte bedöms 
vara i högrisk. En fördel med de Riktade Hälsosamtalen är att även dessa 
patienter kartläggs och följs upp.
Lingfors betonar att det är Samtalet som är det viktigaste momentet i den 
ram inom vilken Hälsosamtalet sker. Trots att blodprov och ev. andra tester 
ger vårdbedömaren viktig information så bedöms själva tankeutbytet vid 
samtalet med patienten, utgöra den starkaste påverkandefaktorn för att 
åstadkomma en livsstilsförändring.

”Till skillnad mot Hälsoundersökningar som egentligen är en 
form av screening och som har visat sig inte tillföra något 
större så innehåller Riktade Hälsosamtal en viss screening del, 
MEN, det är inte det primära. De Riktade Hälsosamtalen är en 
behandling.”

- Hans Lingfors, föreläsning, 
Jönköping november 2018

Hälsosamtalen är i första hand avsedda att fånga upp riskgrupper inom hjärt- 
kärlsjukdomsområdet. Införandet av Hälsosamtal medför med stor 
sannolikhet också positiva förebyggande hälsoeffekter på andra allvarliga 
sjukdomstillstånd. Genom att Hälsosamtalen huvudsakligen är inriktade på 
att ändra levnadsvanor/livsstilsproblematik i en hälsosammare riktning kan 
en positiv interdisciplinär hälsoeffekt spridas till t.ex. cancerpreventionen. 
En icke föraktlig terapeutisk effekt med Hälsosamtalet kan sannolikt också 
förväntas från ett psyko-somatiskt perspektiv.
18

2.4 Livsstilsmottagningar i Kalmar län

Idag bedrivs arbete med hälsofrämjande insatser på livsstilsmottagning.
”Vårdenheter som certifierats som hälsocentraler enligt kriterier i Blankett: 
Certifiering Hälsocentral19, erhåller särskild ersättning för det 
hälsofrämjande arbetet. Det ska ske en årlig uppföljning av dessa enheters 
hälsofrämjande arbete och hälsocentralerna ska årligen redovisa hur arbetet 
är uppbyggt (omfattning, vilka metoder och verktyg som används samt hur 
processen ser ut på enheten). Hälsocentralen ska ha en struktur som 
fokuserar på prevention och behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar. I 
arbete ingår också att bilda nätverk med olika aktörer inom landstinget och i 
samhället för att gemensamt arbeta med livsstilsförändringar för patienter i 
alla åldrar.”20

18 Hans Lingfors, Jönköping. November 2018.
19 Bilaga 3: Blankett Certifiering Hälsocentral.
20 Grundrutin på livsstilsmottagning. Hälsofrämjande arbete. Landstinget i Kalmar län. 
https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/levnadsvanor/prevention/grun
drutin-pa-livsstilsmottagning/
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För att någon skall vara behörig att arbeta som hälsokoordinator krävs en 
utbildning i levnadsvanor. Linnéuniversitetet erbjuder en sådan utbildning, 
Livsstil och hälsa, omfattande 7,5 högskolepoäng. Till detta krävs även en 
grundutbildning i motiverande samtal.
Särskild utbildning krävs även för tobaksavvänjare. Dessa skall ha en 
grundutbildning omfattande 2 dagar i tobaksavvänjning samt efterföljande 
diplomeringsutbildning och grundutbildning i motiverande samtal. 
Samtliga patienter som uppvisar eller ligger i riskzonen för att utveckla 
livsstilsrelaterad sjukdom, ska erbjudas stöd till förändring av sina 
levnadsvanor, (ex vid förhöjda blodfetter, förhöjt blodtryck, ohälsosamma 
matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 
övervikt, prediabetes, sömn och stress). 
I samråd med patientansvarig läkare och där andra riskfaktorer inte 
föreligger, bör patienten erbjudas stöd till livsstilsförändring framför 
läkemedelsbehandling under sex månader och därefter ny utvärdering.
Patienten erbjuds uppföljning under ett år, antalet besök och intervall 
individanpassas men bör ske minst vid 0, 3, 6 och 12 månader. De allra 
flesta patienter bör erbjudas en uppföljning sex veckor efter första besöket 
för att säkerställa att förändringsarbetet har kommit igång. Under året då 
patienten följs på livsstilsmottagningen finns PAL att tillgå för eventuella 
frågor och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång ca 30-60 minuter.
Är patienten remitterad av läkare på enheten bör patienten erbjudas ett 
uppföljande läkarbesök eller telefonkontakt efter 12 månader. Nyupptäckta 
prediabetiker följs på livsstilsmottagningen enligt ovanstående uppföljning 
och därefter årlig kontroll med provtagning och motiverande samtal om 
levnadsvanor.

2.4.1 Livsstilsmottagningarna och uppdraget idag
Vissa livsstilsmottagningar upplever att de inte kan hantera sitt nuvarande 
uppdrag med de resurser de har idag. I övrigt upplever hälsokoordinator att 
arbetet med Riktade Hälsosamtal inte märkbart avviker från det arbete som 
utförs redan idag. Skillnaden ligger i omfattningen och tiden som måste tas i 
anspråk.

2.5 Kalmar län och Hälsosamtal för 75-åringar
Sedan en tid tillbaka har invånare i Kalmar län som fyller 75 år blivit 
erbjudna Hälsosamtal. Arbetet har varierat i omfattning. Arbetet utgår ifrån 
ett antal prover och en enkät som patienten fyller i. Dessa skapar 
tillsammans en geriatrisk riskprofil. Om vård- och omsorgsbehov identifieras 
erbjuds patienten ett individanpassat stöd, exempelvis ett Hälsosamtal hos 
hälsocentralens distriktssköterska.

2.6 Distriktsläkarföreningen
Distriktsläkarföreningen (DLF) är tveksamt inställda till huruvida Riktade 
Hälsosamtal kan ha en större påverkan och menar att det preventiva arbetet, 
som ändå bör utföras, ska ha en stark och mätbar evidens.
DLF framför också att det i forskningen – även om den visar en viss positiv 
effekt - inte tagit hänsyn till andra, förmodade, påverkansfaktorer. T.ex. 
samhällets generella inställning och påverkan.
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Vidare ställer sig DLF tveksamma till att Region Jönköpings uppskattning av 
patienter som kommer att vidare remitteras till bland annat läkare kan vara så 
låg som 1 %. DLF hänvisar till en studie där sjukvården – vid mätning av 
blodtrycket – identifierat ett stort antal patienter (50 – 60 %) som sedan 
remitterats vidare till läkare. En sådan remitteringsfrekvens skulle innebära 
en betydande ökning av Hälsocentralernas börda erfar DLF.
DLF har också tagit upp frågan om personella resurser och bristen därav. I 
enlighet med det som lyfts fram av Hälsocentralerna själva (3.2) finns en oro 
över att resurserna inte kommer att räcka till.
Typ av implementering och hur denna går till är avgörande för att ett nytt 
eventuellt uppdrag ska nå framgång. DLF ser Hälsocentralernas möjlighet 
till medverkan i implementeringsprocessen som självklar.
Avslutningsvis påpekar DLF att preventivt hälsofrämjande arbetet istället 
bör förläggas till en egen enhet under Primärvårdsförvaltningen och verka på 
samma sätt som T.ex. BVC. Detta, menar DLF, skulle eventuellt frigöra tid 
och resurser för Hälsocentralerna.21

21 Referat från möte med Distriktsläkarföreningens representant. Augusti 2019.
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3 Analys

3.1 Interregionalt samarbete

3.1.1 Möjligheterna till samarbete med Region Jönköping
Ett samarbete mellan Region Kalmar län och Region Jönköping kring 
införandet av Riktade Hälsosamtal kan medföra vissa potentiella fördelar för 
Regionen. Bland annat; Region Jönköpings erfarenheter, tillgång till digitala 
system, aktuell forskning, och annat utvecklingsdrivande erfarenhetsutbyte. 
Utöver detta ses fördelar som;

Ett större forskningsunderlag.
Snabbare möjligheter till implementering.
Lättare att undvika initiala misstag.
Minskade utvecklingskostnader.

Premissen för att ingå i samarbetet är att samtliga deltagare delar på framtida 
utvecklingskostnader.

3.1.2 Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. 
Målet bör vara att minska de påvisbara och samtidigt påverkbara 
hälsoklyftorna inom respektive åldersgrupp/generation.
Inom det nationella nätverket finns en temagrupp för arbete med Riktade 
Hälsosamtal. Temagruppens syfte är att vara ett forum för landsting och 
regioner som bedriver, planerar att starta upp eller utvidga sin verksamhet 
med Riktade Hälsosamtal.

3.2 Primärvården

3.2.1 Verksamheten och företrädarnas inställning
En undersökning initierades för att utröna hur hälsocentralerna såg på 
Riktade Hälsosamtal.
Den generella bilden av Riktade Hälsosamtal är blandad. Det fanns 
inledningsvis en tydlig okunskap om vad Riktade Hälsosamtal egentligen 
innebar. Utredningen erfar att både inställning och kunskap förändrats över 
tid och att inställningen idag är mer positiv. Det skiljer sig inte heller 
nämnvärt mellan offentliga och privata verksamheter i uppfattning.
En självupplevd resursbrist är tydlig, särskilt kopplad till personal. Endast 
en hälsocentral upplevde att de i nuläget hade de resurser som kunde 
motsvara behovet av införandet av ett nytt uppdrag. Ett par hälsocentraler 
har också lyft behovet av större lokaler.
Ett par hälsocentraler var direkt negativa till införande av Riktade 
Hälsosamtal. Motiveringen härför var att ett införande och utveckling av ett 
hälsoarbete av modell Riktade Hälsosamtal på det hela taget framstod som 
onödigt. Denna inställning har emellertid också förändrats något över tid. En 
av dessa hälsocentraler har idag helt ändrat inställning. Ett par 
Hälsocentraler har också uttryckt oro för att nya uppdrag – i synnerhet av 
preventiv karaktär – kan komma att hota kärnverksamhetens kvalité.
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Fackförbunden har uttryckt en oro över att ökad arbetsbelastning på området 
kan få en spill-over effekt som drabbar hälsocentralen som stort och påpekar 
att läkarna - i egenskap av att signera provresultat med stor eller liten 
avvikelse - även de blir drabbade av ökad arbetsbelastning. Därtill är man 
tveksam till de Riktade Hälsosamtalens effekt.

3.2.2 Verksamhetscheferna i Östergötland - några år in i arbetet
2016 intervjuades samtliga verksamhetschefer för vårdcentralerna i 
Östergötland i syfte att bedöma deras inställning till arbetet med Riktade 
Hälsosamtal sedan det infördes 2012. 
Attityden hos verksamhetscheferna bedöms i rapporten som allmänt positiv. 
En verksamhetschef ansåg att arbetet var direkt felaktigt. Arbetet beskrivs 
annars av majoriteten som viktigt och de flesta ser det som värdefullt att 
arbeta preventivt. Rapporten visar vidare att det upplevs finnas en resursbrist 
och att det preventiva arbetet då ofta läggs åt sidan. 22

3.3 Hälso- och sjukvårdens eventuella ökade 
belastning

Den typ av preventivt arbete som Riktade Hälsosamtal innebär medför en 
viss ökad påfrestning på både slutenvården och primärvården. I första hand 
remitteras deltagare i behov av utredning till distriktsläkare på 
hälsocentralen. Dessvärre saknas utredningar om storleken och 
konsekvenserna av hur dessa påfrestningar slår vid införande av Riktade 
Hälsosamtal för Region Kalmar läns del. 
Siffror från Habo visar dock att drygt 1 % av alla deltagare blev remitterade 
till läkare och 20 % fick uppföljningssamtal i någon form.23 Detta betyder att 
– enligt förväntad deltagarfrekvens – mellan 35 – 85 personer fler än idag 
skulle bli remitterade till läkare i Kalmar län varje år. Detta stämmer dock 
inte överens med de siffror som DLF framförde i frågan gällande 
identifierade höga blodtryck vid provtagning där (50 – 60 %) av deltagarna 
blivit remitterade vidare.
Till detta bör vägas in den framförda synpunkten att ett sent eller i efterhand 
upptäckt sjukdomstillstånd – som sannolikt skulle ha upptäckts i tid med 
hjälp av det Riktade Hälsosamtalet – resulterat både i en missad remittering 
och att tillståndet senare i livet måhända förblivit obotligt eller åtminstone 
kostsamt.
Då uppföljningen inte är tillräckligt omfattande drar inte utredningen någon 
slutsats gällande eventuell, ökad, framtida belastning på distriktsläkare eller 
specialistsjukvården. Den eventuella ökningen bör dock beaktas då den kan 
få ett stort utfall på arbetsbelastningen.

3.3.1 Diagnostiskt Centrum
Förfrågan har ställts till Diagnostiskt Centrum gällande den troligt ökade 
belastning som provtagningen inför Hälsosamtalet skulle innebära. 

22 Åsberg, K. Borgstedt-Risberg, M. Fomichov, V. Ekberg, J. och Stadig, A. Så mycket mer än 
bara Hälsosamtal. Verksamhetschefernas tankar om Hälsosamtal på vårdcentraler i 
Östergötland. Centrum för hälso- och vårdutveckling. September 2016.
23 Hans Lingfors. Svar på förfrågan via mail. Januari 2019.
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Det får anses stå klart att Diagnostiskt Centrum kommer få en ökad 
arbetsbelastning i och med det ökade inflödet av prover. Det kan inte heller 
identifieras någon klar fördel för Diagnostiskt Centrum – som det kan för 
andra delar av hälso- och sjukvården - gällande avvägningen mellan ett 
preventivt eller reaktionärt förhållningssätt. Den ökade arbetsbelastningen 
kompenseras exempelvis inte uppenbart av en minskad provtagning på grund 
av tidigt identifierade sjukdomstillstånd eftersom provtagning sker i båda 
fall.
Diagnostiskt Centrum framför dock att inflödet av de prover som det berör – 
och den där tillhörande ökade belastningen - är försumbart och inte ses som 
något hinder för verksamheten ens vid en deltagarfrekvens på 100 %.24

24 Förfrågan till Diagnostiskt Centrum. April 2019.
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3.4 Ekonomi, demografi och resurser
Kalmar läns demografi

Kommun Invånarantal

Borgholm 11’000

Emmaboda 9’400

Hultsfred 14’500

Högsby 6’100

Kalmar 67’700

Mönsterås 13’600

Mörbylånga 15’000

Nybro 20’400

Oskarshamn 27’000

Torsås 7’100

Vimmerby 15’800

Västervik 36’600

Totalt: 244’000
*SCB, siffror från 2017-års helårsrapport.

Kalmar läns 40-, 50-, och 60-åringar

År 40-åringar 50-åringar 60-åringar

2019: 2483 3118 2979

2020: 2594 2970 3036

2029: 2909 2483 3118
*SCB, siffror från 2017-års helårsrapport.

Antal deltagande vid 40-, 70-, och 100 %

År 40 % 70 % 100 %

2019: 3432 6006 8580

2020: 3440 6020 8600

2029: 3404 5957 8510
*Utredningens beräkningar.

Utöver kostnader beräknat på ovan redovisat deltagande och demografi 
tillkommer kostnader för eventuellt samarbete med Region Jönköping samt 
kostnader för de prover som föregår Hälsosamtalet.
Kostnader för enskild Hälsocentral får beräknas under arbetet med 
implementeringsprocessen. 
I samband med införande av det Riktade Hälsosamtalet visar tidigare studier 
bl.a. att deltagarfrekvensen inledningsvis är lägre. När väl arbetsmodellen 
etablerats ökar stadigt deltagarfrekvensen. Vid jämförelse över landsting och 
regioner är det troligare att deltagarfrekvensen hamnar i intervallet 40-70 % 
av samtliga patienter som kallats. Som referenstal kan nämnas att av 
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samtliga i Region Jönköping kallade patienterna kom mellan 55 och 65 % att 
delta vid de vårdcentraler där förespråkad inbjudningsmetodik tillämpas. 
Dock kvarstår en stor differens mellan vårdcentraler.25

Vid beräkningar och antaganden bedömer utredningen att Västerbotten ger 
ett betydligt säkrare jämförandeunderlag. Västerbotten har en liknande 
demografisk uppbyggnad i förhållande till Kalmar län. Ett antal mindre 
städer där befolkningen är mer koncentrerad runt ett par centralorter. 
Västerbotten har också liknande demografiska förutsättningar med 
exempelvis åldrande befolkning. Västerbotten bedriver Riktade Hälsosamtal 
med en deltagarfrekvens runt 70 %.
Ersättningarna till vårdcentralerna skiljer sig åt i landet. I Jönköping och 
Västerbotten betalar deltagarna en avgift. I Gävleborg är det för närvarande 
avgiftsfritt men har tidigare varit belagt med en avgift. I samtliga landsting 
och regioner som erbjuder Hälsosamtal ersätts vårdcentralerna för att utföra 
dessa. I de flesta landsting och regioner utgår en summa till vårdcentralerna 
per utfört samtal. 
För att uppnå ett högt deltagande har Sörmland och Västerbotten anpassat 
ersättningen till vårdcentralerna utifrån deltagandefrekvens. Ju högre 
deltagande ju högre ersättning. 
I Sörmland erhöll vårdcentralerna ett så kallat startbidrag som baserades på 
antalet listade patienter inom rätt åldersgrupp. Utöver detta erhölls även 
ersättning per utfört samtal. Detta för att skapa incitament för 
vårdcentralerna att komma igång med sitt arbete. Startbidraget togs 
sedermera bort till förmån för en ökad ersättning per utfört samtal. För att 
skapa ytterligare incitament för vårdcentralerna finns det i Sörmland en 
bonuspott. Om en vårdcentral uppnår en deltagandefrekvens på 50 % eller 
mer får de vara med och dela på potten. Vid deltagande på över 70 % 
tilldelas ytterligare pengar från bonuspotten.26

3.4.1 Deltagande och socioekonomiskt utsatta grupper
Tidiga uppföljningar av arbetet med Riktade Hälsosamtal har visat att – även 
med hög deltagarfrekvens – individer tillhörande socioekonomiskt svaga 
grupper i väldigt låg utsträckning deltog.
I Region Jönköping prövades flera olika metoder för att bjuda in till samtal. 
Med nuvarande inbjudningsmetodik visar uppföljningsstudier att deltagarna 
är jämt spridda över den socioekonomiska kurvan. Deltagandet vid HFS 
mätning 2014 visade ett lägre deltagande än i övriga riket. Region Jönköping 
framhåller dock att deltagarfrekvensen sedan införandet av ny 
inbjudningsmetodik stadigt ökat. Deltagarfrekvensen är dock fortsatt kraftigt 
varierande mellan vårdcentraler med olika inbjudningsmetodik.
Region Jönköpings arbete visar tydligt att inbjudningsmetodiken – och 
troligtvis till viss del marknadsföring - är avgörande för att nå ut till samtliga 
samhällsskikt och därmed avgörande för ett framgångsrikt resultat i arbetet 
med Riktade Hälsosamtal.
Den uppföljningsstudie som släpptes 25 år efter påbörjat arbete stärker 
ytterligare det faktum att Riktade Hälsosamtal även kommer de 
socioekonomiskt svaga grupperna till gagn. 

25 Mail från Region Jönköpings FoU enhet via Hans Lingfors. Juni 2019.
26 Hatt G, Hammelin V, Forsberg B och Bastholm-Rahmner P. Sid 18 – 19.
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3.4.2 Jämlik vård
Redan i Prioriteringsutredningen (SOU:1995:5) konstateras att den 
preventiva vården ska ha en hög ställning. I utredningen läggs följande 
prioriteringsordning;

- Prioriteringsgrupp I: Vård av livshotande akuta sjukdomar, vård av 
sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande 
tillstånd eller för tidig död, vård av svåra kroniska sjukdomar,
palliativ vård och vård i livets slutskede, vård av människor med 
nedsatt autonomi.

- Prioriteringsgrupp II: Prevention, habilitering/rehabilitering.
- Prioriteringsgrupp III: Vård av mindre svåra akuta och kroniska 

sjukdomar.
- Prioriteringsgrupp IV: Vård av andra skäl än sjukdom eller skada.

27

Även om utredningen menade att framlagda prioritering inte skulle vara 
styrande för rikets dåvarande landsting; är det tydligt att prevention som 
koncept bedömdes vara oerhört viktigt. Att detta även behandlas i 
utredningen gällande jämlik vård (SOU:2018:55) visar att det även fortsatt 
haft och har en viktig funktion i den övergripande tanken om den jämlika 
vården. 

3.4.3 Ersättning
En väl avvägd ersättning är avgörande, inte enbart som incitament, utan för 
att hälsocentralerna ska kunna hantera en ökad arbetsbelastning. 
Praxis i riket är 1000 kronor per samtal, patientavgift inräknad. Utredningen 
visar dock att den generella uppfattningen bland hälsocentralerna i Kalmar 
län är att personalresurserna inte räcker till. Vissa hälsocentraler uppger att 
de redan i dagsläget upplever en resursbrist för det preventiva arbetet.
Utredningen bedömer att den ekonomiska ersättningen för 
livsstilsmottagningarna behöver justeras upp. Det är troligt att kostnaden är 
låg initialt och ökar successivt allt eftersom Hälsosamtal etableras i länet.

3.4.4 Personella resurser
Utöver att beakta de kostnader och arbetstidsåtgång som ökar som en 
konsekvens av införandet av nya uppdrag – och för att arbetet med Riktade 
Hälsosamtal inte ska behandlas som en ersättning av pågående arbete - är det 
av stor vikt att även se till tillgången till eventuellt ny personal.
Att hälsocentralerna får ett ekonomiskt tillskott för att utöka sin bemanning 
hjälper inte om tillgången till bemanning är obefintlig.
Region Jönköping använder distriktssköterskor eller annan vårdpersonal där 
patientsamtal annars ingår i yrkesutövningen (arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, dietister) för att utföra Hälsosamtal, men det finns andra 
regioner och landsting som använder annan personal.
I Norrbotten och Gävleborg används även andra yrkeskategorier för 
uppdraget. Detta bidrar till minskad sårbarhet för deras vårdcentraler. 

27 Statens offentliga utredningar. Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv. 
Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för 
bättre styrning. (SOU:2018:55). Stockholm 2018.
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Kvalitén av samtalet definieras inte nödvändigtvis av vilken yrkeskategori 
som utför samtalet utan i att den som utför uppdraget har fått fullgod 
utbildning för att utföra just det uppdraget.

3.4.5 Marknadsföring
Marknadsföring av en förändring i välfärdssektorn- med syftet att få Riktade 
Hälsosamtal i primärvården etablerade i samhället – är ett mycket viktigt 
moment i det offentliga samtalet. Utredningen bedömer dock att kostnaden 
för en större marknadsföringskampanj svårligen kommer att kunna 
översättas i den förväntade patientnyttan. Att säkert kunna beräkna 
sambandet mellan nedlagda kostnader för marknadsföring visavi ökad 
tillströmning av de olika patientgrupperna till deltagande i Riktade 
Hälsosamtal rymmer stora osäkerheter.  Den ena storheten (kostnaden) kan 
svårligen förstås ha ett adekvat och kausalt samband med korresponderande 
annan storhet (personlig benägenhet för inskrivning). Självklart finns ett 
samband, men det är hart när omöjligt att med säkerhet bestämma 
effekternas storlek. Utredningens bedömning manar därför till försiktighet i 
marknadsföringsfrågan. Regionens mätningar som rör de s.k. Cost – Benefit 
faktorerna, vad gäller de Riktade Hälsosamtalens förväntade succé, får en 
större relevans om de utvärderas över lämpliga tidsperioder. Mot bakgrund 
av nämnda osäkerhet föreslår utredningen att sådana 
marknadsföringsinsatser, åtminstone inledningsvis, genomförs via regionens 
egna informationskanaler.

Busshållplatser.
Elektroniska informationstavlor på hälsocentraler, sjukhus etc.
Nerven.
1177.se
Regionens Sociala medier

Att helt undvika marknadsföring bedöms motverka effektiviteten i 
implementeringen.
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4 Slutsatser
Arbetet med Riktade Hälsosamtal (som beskrivet i 1.1) är av samma karaktär 
som det sedan tidigare pågående arbetet vid livsstilsmottagningarna. Båda 
insatser bygger på idén om den förebyggande hälsovårdens stora 
framgångar. Likheterna – är högrelevanta då båda insatser syftar till att bidra 
till att öka hälsosamhet och dämpa dödlighet genom att sätta in aktiva 
åtgärder mot de klassiska livshotande sjukdomarna. 

Vilka insatser, ekonomiska, personella eller andra krävs från Regionens 
sida för att införandet av Riktade Hälsosamtal ska bli framgångsrika? 
Utredningen bedömer att det finns förutsättningar för att ett införande av 
Riktade Hälsosamtal kommer att bli framgångsrikt. Detta förutsätter dock att 
de kontakter, befintliga arbetsmetoder och de nätverk Primärvården och 
Regionvården i stort förfogar över utnyttjas på ett patientsäkert och i övrigt 
medicinskt hållbart sätt. Förutsättningarna för ett lyckat införande – och där 
till fortsatt arbete – är avhängigt tillförandet av tillräckliga resurser samt en 
väl tilltagen implementeringsfrist. Hälsosamtalen kan utföras av flera olika 
personalgrupper förutsatt att de får den utbildning som uppdraget kräver. 
Detta skulle kunna bidra till att personalfrågan blir mer hanterbar. Utförandet 
bör dock följas upp noggrant.
Vidare beträffande frågan om ökad arbetsbelastning för de olika aktörerna 
kring Hälsosamtalen har utredningen funnit att belastningen är svår att 
avgöra. 
Den ökade insatsen måste ställas i proportion till den belastning och de 
kostnader det hade inneburit att – i ett senare skede – upptäcka ett mera 
framskridet sjukdomstillstånd. 
Det är den här utredningens bestämda uppfattning att mycket kommer an 
på hur de Riktade Hälsosamtalen faktiskt genomförs vid varje aktuellt 
besök. Stor vikt bör läggas vid själva samtalet; istället för enbart vid 
provresultaten; som vid allmänna hälsokontroller. Det är viktigt att 
modellen, för hur patienter vid avvikelser i provsvaren ska omhändertas, är 
tydligt utarbetad. En positiv samhällsnytta måste kunna ställas mot att 
enskilda individer blir oroliga över sin hälsosituation.

Utredningen tar upp flera forskningsrapporter som påvisar en positiv 
effekt på såväl befolkningsnivå som på individnivå. Både på kort och lång 
sikt. Det finns rapporter som avser demografiskt jämförbara län där 
uppföljning skett av Riktade Hälsosamtal, under lång tid. En rapport pekar 
mot att slutenvården gjort stora ekonomiska besparingar genom att 
konsekvent arbeta preventivt utifrån idén med just Riktade Hälsosamtal och 
med stöd av- och förankring i samhället. Det förhållandet att Hälsosamtalen - 
som ett naturligt inslag i den preventiva vården – redan visat goda 
ekonomiska besparingar och framförallt medicinska hälsovinster – framstår 
som en avgörande fördel för ett införande även i Region Kalmar län. 
Forskningen visar också att det är betydligt fler i gruppen med låg till måttlig 
risk som drabbas av hjärt- kärlsjukdomar än i gruppen med hög risk. Det 
förklaras genom att individerna i gruppen med låg till måttlig risk är så 
många fler och inte följs upp såsom de i högrisk gruppen. Det visar att det 
finns en samhällsnytta i att inkludera alla grupper i det preventiva, 
hälsofrämjande arbetet. 
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Arbetet visar även att– utöver att påverka hjärt- kärlsjukdomar – Riktade 
Hälsosamtal också har en positiv effekt på andra sjukdomar, exempelvis 
cancer. I beaktan av dessa och föregående resultat måste vägas in att flera 
faktorer som påverkar individens vardag och hälsosamma leverne 
(engagemang i föreningslivet, idrott och dyl.) troligtvis varit en del av 
forskningens positiva resultat och att kliniska mätningar av denna typ av 
insats är vaga. Det förekommer därtill skillnader i kontexten geografi och 
utbildning.
Förankring ute i verksamheterna är avgörande. Som en del av det fortsatta 
förankringsarbetet måste de verksamheter som förväntas utföra arbetet också 
vara en del av implementeringsarbetet. Utredningen erfar vidare att Riktade 
Hälsosamtal ska utföras nära invånarna och att det är detta som bör vara 
vägledande för hur arbetet ska organiseras. 
Det är utredningens bestämda uppfattning att frågan om hur uppdraget ska 
arbetas in hos verksamheterna bäst utförs av redan initierad personal. 
Regionen har till sitt förfogande folkhälsovetare, läkare, sjuksköterskor och 
utvecklare som redan är engagerade och väl bevandrade i frågan. Utöver 
egen personal finns möjlighet för Region Kalmar län att söka medlemskap i 
den organisation Region Jönköping byggt upp kring arbetet med Riktade 
Hälsosamtal. 
Inställningen till förmånerna- och kraven på en jämlik vård delas av 
samtliga parter. Frågan är då huruvida detta arbetssätt bidrar till- eller 
försvårar för det arbetet. Utredningen erfar att det i denna aspekt är viktigt att 
samtliga grupper i samhället inte bara bereds möjlighet att delta utan att det 
också görs insatser som särskilt riktar sig till att engagera de 
samhällsgrupper som normalt inte deltar i preventiva insatser. 
Avslutningsvis konstaterar utredningen att flera tunga aktörer, där bland 
Världshälsoorganisationen (WHO), förespråkar ett ökat fokus på preventiva, 
hälsofrämjande insatser. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås;
Att som ett led i det preventiva, hälsofrämjande, arbetet införa Riktade 
Hälsosamtal till 40-, 50-, och 60 åringar i Region Kalmar län.
Att arbetet bedrivs på sådant sätt att samtliga samhällsgrupper inkluderas.
Att Regionen stärker arbetet genom adekvata resurser.
Att införandet av Riktade Hälsosamtal synkroniseras med det arbete som 
bedrivs på länets livsstilsmottagningar.
Att konsekvenserna av införandet noggrant följs upp när tillräcklig tid har 
förlöpt och tillräckligt stort patientunderlag samlats in.
Detta säkerställs genom;
Att Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård får i uppdrag att - inom 
ramen för Hälsoval Kalmar län – arbeta in Riktade Hälsosamtal samt att se 
över certifiering av hälsocentraler.
Att Primärvårdsförvaltningen – med stöd av Regional 
utvecklingsförvaltning, IT-förvaltningen, Regionstab Samordning hälso- och 
sjukvård och Regionstab Lärande och förnyelse – får i uppdrag att ta fram 
formerna för hur uppdraget ska bedrivas.
Att Regionstab Kommunikation får i uppdrag att – via sina kanaler – eller 
andra forum som Regionstab Kommunikation finner lämpliga; genomföra 
spridda informationsinsatser.
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Ad notam
Utredningen förordar att regionen redan under implementeringsprocessen av 
arbetet med Riktade Hälsosamtal erbjuder Linnéuniversitetet, 
Linköpingsuniversitet (eller annat universitet som bedöms lämpligt) 
forskningsmöjligheter.
Detta bereder forskare möjligheter att från början följa arbetet vilket i 
förlängningen underlättar för mer omfattande uppföljning och utveckling. 
Enligt Karolinska institutet har Kalmar län en av rikets högsta 
självmordsfrekvenser. Varje år förlorar Kalmar län 1,4 miljarder kronor på 
grund av sjukskrivningar. Drygt hälften av de sjukskrivningarna beror på 
psykisk ohälsa. Kalmar län är också det län som mellan 2010 och 2018 hade 
den näst högsta stigande sjukskrivningen relaterad till psykisk ohälsa i 
riket.28 Därför förordar utredningen också att de frågor som ställs under 
Hälsosamtalet även inkluderar frågor som rör psykisk ohälsa för att i tidigt 
skede kunna identifiera och fånga upp patienter inom denna riskgrupp. 
Utredningen vill trycka på vikten av att arbetsbelastningen för berörd 
personal – som konsekvens av införandet av Riktade Hälsosamtal – följs upp 
noggrant. Då det idag saknas underlag för att göra en konkret bedömning är 
detta ovärderlig information för framtiden och en nödvändig aspekt för att på 
lång sikt utvärdera belastningskonsekvenser för hälso- och sjukvården.

28 Hagström, K. Samhällsförlusten av sjukskrivningar. Skandia. Oktober 2018.
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5 Medverkande
Utöver den forskning och de studier som utredningen haft att ta ställning till 
har utredningen även haft tillgång till sakkunniga inom flera områden; där 
bland distriktsläkare, livsstilsköterska, folkhälsoepidemiolog, 
hälsokoordinator, distriktssköterska och folkhälsoutvecklare.

Er medverkan och ert engagemang i frågorna har drivit utredningen framåt 
och belyst såväl fördelar som nackdelar.

Henrik Nelson
Marie Tigerryd
Ann-Katrin Stenmark
Pär Eriksson
Cecilia Gamme
Och
Maria Svensson

Ett särskilt tack till 

Hans Lingfors och Lisbeth Johansson, Region Jönköping, för er medverkan 
och input.
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Regionstab
Samordning hälso- och sjukvård

Återrapport -  Barn och unga med psykisk ohälsa

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner återrapporten om Region Kalmar läns arbete med 
att förtydliga och förenkla den interna processen för barn och unga med 
psykisk ohälsa.

Bakgrund
Fler barn än någonsin söker vård för psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan 
går ner i åldrarna och över hela landet har verksamheter svårt att erbjuda 
insatser inom ramen för vårdgarantin.
De förtroendevalda revisorerna beslutade om en granskning av landstingets 
arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. PwC bedömde 
att det inte fanns ett fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan 
Landstinget i Kalmar län och länets kommuner. Granskningen besvarades i 
ett yttrande där det utlovades uppföljning kring arbetet med att förtydliga 
och förenkla Region Kalmar läns interna process när det gäller barn och 
unga med psykisk ohälsa. Denna rapport beskriver de åtgärder som påbörjats 
för att förenkla och förtydliga vårdkedjan och beskriver hur arbetet planeras 
att utvecklas ytterligare.
I Region Kalmar län finns Barn- och ungdomshälsan inom primärvården 
som en första linje för barn och unga som uppvisar lätt till medelsvår psykisk 
ohälsa. BUP ger insatser till barn och unga med medelsvåra till svåra 
psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad. 
Barnen och de unga själva säger att det ska vara lätt att söka hjälp. Hjälp ska 
vara lättillgänglig och enkel att söka sig till, man ska veta vart man ska 
vända sig. Barn och ungas röster om insatser och bemötande vid psykisk 
ohälsa stämmer väl överens med de grundläggande och styrande principerna 
om nära vård.

En förenklad och förtydligad process i hela länet
Barn och unga ska få rätt insats, vid rätt vårdnivå, i rätt tid. Lyckas Region 
Kalmar län att själva och tillsammans med länets kommuner att komma 
framåt i det utvecklingsarbete som pågår kommer det att inverka positivt på 
levnadsvillkoren för barn och unga i länet och bidra till att de får sina 
rättigheter tillgodosedda.

 Länsgemensam samverkan - Överenskommelse gällande barns
och ungas hälsa
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Sedan den 14 september 2018 finns en överenskommelse mellan 
Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande Barns 
och ungas hälsa.(LGL 2019). Den 17 maj 2019 antogs tillhörande 
praktiska anvisningar. Arbetet utvecklas kontinuerligt.

 Samverkansrutin BOU och BUP
En gemensam ansvarsfördelning och samverkansrutin mellan BOU 
och BUP har tagits fram. Den gemensamma ansvarsfördelningen 
förväntas leda till att fler barn och unga hamnar på rätt vårdnivå 
direkt. Det går på så sätt snabbare att få vård utifrån det behov som 
det enskilda barnet har.

 En väg in
Region Kalmar läns information på webben och andra digitala 
lösningar för barn och unga med psykisk ohälsa är viktiga.
Ett arbete pågår för att kartlägga befintliga digitala informations-
kanaler och utifrån det ta fram gemensamt material för att barn, unga 
och deras föräldrar ska veta var man vänder sig när man behöver stöd 
och hjälp. Uppdraget ska slutrapporteras till LGL i mars 2020.

Både BOU och BUP arbetar med att hitta ändamålsenliga lösningar 
för digitala vårdmöten med sina patienter. 

BOU är en viktig del av primärvården och den behöver tydliggöras. 
Ett arbete med att öka hälsovalsenheternas medvetenhet om och 
möjligheterna med BOU:s verksamhet pågår.

I september 2019 påbörjar BUP en process för att införa ett 
standardiserat triageringsinstrument. BOU deltar i arbetsgruppen som 
arbetar med detta

 Gemensamma satsningar mot skolan
I LGL pågår en dialog för att undersöka hur gemensamma satsningar 
med skolan kan läggas upp.

BUP har närmat sig skolor i länet för att utforska möjligheten att få 
till ett snabbspår för vissa typer av utredningar. Ett pilotprojekt 
kopplat till detta har nyligen inletts.

BOU och BUP kommer att arbeta gemensamt för att hitta bra 
arbetssätt gentemot skolan. 

Sofia Hartz
Planeringsdirektör

Emmy Ahlstedt
Utvecklingsledare barn och unga

Bilagor
1. Barn och unga med psykisk ohälsa - Återrapport kring arbete med att 

förtydliga och förenkla den interna processen i Region Kalmar län. 
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Ansvarsfördelning Barn-och ungdomshälsan och Barn 
ungdomspsykiatrin

Syfte
Rutinen är en vägledande nivå för ansvarsfördelning mellan Barn- och ungdomshälsan (BOU) 
inom primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som utgör specialistvård inom 
psykiatrin. Syftet med rutinen är att barn och unga som söker vård ska direkt hamna på rätt 
vårdnivå.

Omfattning
Barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin

Ansvar
Relevanta funktioner inom Barn- och ungdomshälsan och Barn- och ungdomspsykiatrin
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Rutin

Problemområden BoU BUP

Familjeproblematik, 
relationsproblem

Familjekonflikter där barnet 
har lindrig, eller riskerar att 
utveckla, psykisk ohälsa, 
Svårigheter i kamratrelationer

Långvariga familjekonflikter 
där barnet/ungdomen 
utvecklat omfattande 
psykiatriska symtom. 

Kriser/trauma/stress Akuta och övergående kriser 
med problematiskt förlopp 
efter ett avgränsat psykiskt 
trauma eller stress med 
livspåverkan.

Kvarstående allvarliga kris-
eller stressreaktioner med 
problematiskt förlopp. 
Misstanke om PTSD.

Könsidentitet Stöd vid funderingar kring 
könsidentitet.

Könsdysfori, uttalade 
funderingar och önskan om 
behandling. Bedömning och 
remittering till 
specialistklinik.

Missbruk/riskbruk/ 
beroende

Vid misstanke anmäla till 
socialtjänst. Vid samtidig 
psykisk problematik där 
funktionspåverkan och/eller 
lidandet bedömts som lindrig, 
ha samordningsansvar/kalla till 
SIP och erbjuda fortsatt 
behandling.

Vid misstanke anmäla till 
socialtjänst. Vid samtidig 
psykisk problematik med 
tydlig funktionspåverkan 
och/eller stort lidande, ha 
samordningsansvar/kalla till 
SIP och erbjuda fortsatt 
behandling. 

Nedstämdhet/depression Lätta till medelsvåra 
depressiva symtom. 

Medelsvåra till svåra 
depressiva tillstånd, bipolära 
syndrom.
Återkommande 
självskadebeteende. 
Självmordsrisk, ihållande 
livsleda.
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Oro/ångest Oro, ängslan och rädsla med 
påverkan i vardagen. 

Ångestsyndrom med stort 
lidande eller tydlig 
funktionspåverkan.
Selektiv mutism.

Psykosomatik Lätta/medelsvåra besvär med 
viss funktionspåverkan.

Omfattande psykosomatiska 
tillstånd med funktions-
påverkan kopplat till 
psykiatriska tillstånd.

Självdestruktivt beteende Lätta till medelsvåra 
självskadebeteenden i tidigt 
skede.
Övergående eller enstaka 
handlingar utan allvarlig 
psykiatrisk grundproblematik.

Medelsvåra till svåra eller 
långvariga, omfattande och 
destruktiva beteenden, ofta i 
kombination med annan 
psykiatrisk problematik.

Skolfrånvaro Sporadisk skolfrånvaro i 
samband med lättare psykisk 
ohälsa.

Långvarig skolfrånvaro 
kopplat till svårare 
psykiatrisk problematik.

Suicidalitet Uttalade suicidtankar utan 
tydliga planer.

Suicidintention. Riskfaktorer 
och dödsönskan föreligger.
Suicidförsök.

Sömnsvårigheter Lätta till medelsvåra besvär.
Sömnhygien. 

Svårare sömnstörningar 
korrelerat till svårare 
psykiatriska svårigheter. 

Tvång/fobier Lätta till medelsvåra 
tvångsmässiga tankar eller 
beteenden.
Avgränsade fobier.

Tvångssyndrom/fobier med 
stor inverkan på 
funktionsnivå.
Mani eller förlamande tvång.

Uppmärksamhet, 
hyperaktivitet, 
koncentrations-
svårigheter

Lättare koncentrations-
svårigheter och/eller 
svårigheter med 
aktivitetsreglering i hemmet, 
skolan eller på fritiden.

Indikationer på tydliga och 
funktionsnedsättande 
svårigheter avseende 
uppmärksamhet, 
hyperaktivitet eller 
koncentration. Kvarstående 
problem trots åtgärder/ 
insatser i skola och hemmiljö. 
Fastställd diagnos 
ADHD/ADD.
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 Målet är patienterna direkt hamnar på rätt vårdnivå. Generellt ska patienter med 
lätt/medelsvår psykisk ohälsa påbörja sin bedömning/behandling inom primärvård. 
Suicidförsök, misstanke om psykos, mani eller förlamande tvång ska direkt hänvisas 
till BUP för bedömning.

 Medelsvåra tillstånd ligger i gränslandet för båda verksamheterna. Som riktlinje kan 
man hänvisa patienter med medelsvår problematik och med svåra belastande faktorer i 
sitt familjesystem till BUP och med mindre belastande faktorer och med medelsvår 
problematik behandlas på BOU.

 Vid utebliven förbättring efter insatser eller förvärrade symptom inom BOU behöver 
konsultation med eller remiss till BUP göras. Barnets/ungdomens funktionsnivå och 
omfattning av lidande ska vara vägledande. 

Ändringshistorik
Datum Ändring Utförd av

Utagerande beteende Lätta till medelsvåra 
beteendeproblem.
Aggressivitet/ilskeutbrott vid 
frustration och gränssättning.

Uppförandestörning, 
trotssyndrom.
Samsjuklighet som 
komplicerar behandling.

Ätproblem Lätta till medelsvåra ätproblem 
kopplade till självbild och 
psykisk ohälsa, utan 
medicinska komplikationer

Misstanke om svår 
ätstörningsproblematik och 
behov av diagnostik och 
behandling.
Misstanke om samsjuklighet. 
Patientgrupp behandlas på 
ABC.

Psykos/psykosliknande 
symptom

Lättare hörselupplevelser, 
illusioner och 
overklighetskänslor med lätt 
funktionspåverkan och 
avsaknad av svårare 
psykiatriska problem.

Välgrundad psykosmisstanke 
med hög grad av 
funktionspåverkan.
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Handläggare
Emmy Ahlstedt
Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Regionsjukvården
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Sammanfattning
Fler barn än någonsin söker vård för psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan 
går ner i åldrarna och över hela landet har verksamheter svårt att erbjuda 
insatser inom ramen för vårdgarantin. 
I Region Kalmar län finns Barn- och ungdomshälsan inom primärvården 
som en första linje för barn och unga som uppvisar lätt till medelsvår psykisk 
ohälsa. BUP ger insatser till barn och unga med medelsvåra till svåra 
psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad. 
Samarbetet mellan BOU och BUP ska utvecklas för att barn och unga som 
söker hjälp direkt ska hamna på rätt vårdnivå.
Barnen och de unga själva säger att det ska vara lätt att söka hjälp. Hjälp ska 
vara lättillgänglig och enkel att söka sig till, man ska veta vart man ska 
vända sig. Enligt barnärenden i patientnämnden upplever vårdnadshavare att 
det finns brister i delaktighet, information och kommunikation mellan vården 
och föräldrar. Förutom att det ska vara lätt att förstå vad som går att göra 
själv och var man ska vända sig om man mår dåligt, pågår ett arbete med att 
hitta ändamålsenliga digitala lösningar för öka tillgängligheten. 
Syftet med rapporten är att beskriva arbetet som bedrivs i Region Kalmar län 
för att förtydliga och förenkla processen när det gäller barn och unga med 
psykisk ohälsa. Region Kalmar län har en överenskommelse om barn och 
ungas hälsa med länets kommuner där ett viktigt utvecklingsarbete bedrivs, 
en samverkansrutin för BOU och BUP har tagits fram, BUP inför ett 
standardiserat triageringsinstrument som kan vara en hjälp att nå fram till en-
väg-in, digitala informationsvägar om var barn, unga och deras föräldrar ska 
vända sig ses över och gemensamma satsningar med skolan diskuteras.
Gemensamt mål är att barn och unga ska få rätt insats, vid rätt vård nivå, i 
rätt tid. Detta är ett långsiktigt arbete som redan påbörjats. Lyckas Region 
Kalmar län att själva och tillsammans med länets kommuner att komma 
framåt i det utvecklingsarbete som pågår kommer det att inverka positivt på 
levnadsvillkoren för barn och unga i länet och bidra till att de får sina 
rättigheter tillgodosedda. 
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1 Inledning

1.1 Definitioner

Psykisk ohälsa Används som sammanfattande begrepp för både 
mindre allvarliga psykiska problem som oro och 
nedstämdhet, och mer allvarliga symptom som 
uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos 
(Socialstyrelsen 2019a). 

Första linjen Första linjen är den eller de funktioner eller 
verksamheter som har i uppgift att först ta emot 
barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för 
att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har 
psykologiska, medicinska, sociala eller 
pedagogiska orsaker (Uppdrag psykisk hälsa 
2012)

Nära vård Nära vård är nära i geografi, tid och/eller relation, 
utgår från individuella förutsättningar och behov 
samt innebär nya arbetssätt för hälsa, vård och 
omsorg (ltkalmar.se/Samarbetsportalen)

1.2 Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i dåvarande Landstinget i Kalmar län 
beslutade om en granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn 
och unga med psykisk ohälsa. Granskningen skulle besvara den 
övergripande frågan ”om det finns ett välfungerande samarbete och 
samverkan mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner när det 
gäller barn och unga med psykisk ohälsa.” PwC fick uppdraget och 
presenterade rapporten i februari 2018 (PwC 2018).
Utifrån iakttagelserna och bedömningarna bedömde PwC att det inte finns ett 
fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan Landstinget i 
Kalmar län och länets kommuner. För att förbättra samarbete och samverkan 
lämnade PwC tolv rekommendationer. Rekommendationerna berör i 
huvudsak förbättringar i samverkan mellan kommun och Region Kalmar län. 
Granskningen besvarades i ett yttrande antaget av regionstyrelsen i oktober 
2018 (Regionstyrelsen 2018).
I yttrandet utlovades uppföljning kring arbetet med att förtydliga och 
förenkla Region Kalmar läns interna process när det gäller barn och unga 
med psykisk ohälsa. Denna rapport beskriver de åtgärder som påbörjats för 
att förenkla och förtydliga vårdkedjan och ger exempel på hur arbetet 
planeras att utvecklas ytterligare.
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2 Uppdrag och syfte
Uppdraget är att beskriva arbetet med att förtydliga och förenkla Region 
Kalmar läns interna process när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa.
Syftet är att Region Kalmar läns interna process kring barn och unga med 
psykisk ohälsa ska säkras och att barn och unga ska ha tillgänglighet till rätt 
vård. Detta är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla samverkan 
över huvudmannagränser och etablera ett fullt ut välfungerande samarbete 
och samverkan mellan Region Kalmar län och länets kommuner när det 
gäller barn och unga med psykisk ohälsa. Barn och unga ska få rätt insats, 
från rätt instans, vid rätt tid.
Rapporten redogör även för annat arbete som genomförts och pågående 
utvecklingsarbete på området som togs upp i PwC:s granskning. 

2.1 Avgränsning
I yttrandet som besvarade granskningsrapporten konstaterades att Region 
Kalmar län står inför en utmaning kring att fördjupa samverkan och 
förtydliga vårdkedjan barn och unga med psykisk ohälsa. För barn som 
uppvisar medelsvåra besvär kan det ta tid att hamna på rätt vårdnivå – de 
riskerar att anses vara för sjuka utifrån BOU:s uppdrag men inte i behov av 
BUP:s specialistinsatser. Det beskrivs att dessa patienter hanteras olika från 
fall till fall och att verksamhetsnära möten mellan vårdaktörer är av vikt för 
samverkan kring samtliga barn men av extra vikt kring dessa barn 
(Regionstyrelsen 2018). Därför görs endast en kortare genomgång av BOU 
och BUP och inte andra verksamheter där barn och unga med psykisk ohälsa 
finns. 

2.2 Tillvägagångssätt
Tät kontakt har skett med verksamhetscheferna på BOU och BUP och med 
verksamhetsutvecklare för att inhämta information om verksamheterna. 
Information har även inhämtats från verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser.
Kontakter har även tagits med representanter från SKL och från samtliga 
regioner i Sverige för att inhämta annan efterfrågad och för rapporten 
nödvändig och relevant information. Se förteckning under rubriken 
9.2 Samtal, e-postkorrespondens, konferenser samt Bilaga 2.
Förövrigt har information hämtats från kunskapsunderlag och rapporter från 
myndigheter och SKL. För en fullständig förteckning, se
9 Referenser, 9.1 Litteratur.

3 Barns och ungas psykiska hälsa
Fler barn än någonsin söker vård för psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan 
går ner i åldrarna och över hela landet har verksamheter svårt att erbjuda 
insatser inom ramen för vårdgarantin. Många satsningar på utveckling av 
första linjen har gjorts och fler barn och unga får hjälp. Men barn- och 
ungdomspsykiatrin i landet har inte avlastats (Uppdrag psykisk hälsa 2017).
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Samtidigt är det viktigt med en nyanserad förståelse av ungas psykiska 
ohälsa. En stor del av den statistik som ligger till grund för medialt 
uppmärksammade rapporter om ökande psykisk ohälsa bland unga 
representerar inte alltid psykisk ohälsa utan övergående besvär kopplade till 
ungdomars vardagliga utmaningar. Detta kan leda till att ungas mående 
medikaliseras och att insatser som ska främja psykisk hälsa riskerar att 
hamna snett (Wickström & Kvist Lindholm 2019).

4 Barn och ungas röster
Alla barn är olika och har olika liv, men varje barn har exakt samma 
mänskliga rättigheter. I Kalmar län är cirka 20 procent av befolkningen barn, 
invånare i åldern 0 till 18 år. Det handlar om närmare 47 000 barn.
Region Kalmar län har som offentlig organisation ett särskilt ansvar att 
lyssna på barn och att ta hänsyn till varje barns bästa. Arbetet för tillämpning 
av FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och blivande 
Barnrättslagen är långsiktigt och måste ständigt pågå för ett friskare, 
tryggare och rikare liv för barnen i Kalmar län. 
Barnets bästa är reglerat i Barnkonventionen men också i Hälso- och 
sjukvårdslagen (5 kap. 6 §). I alla åtgärder och beslut som bedöms få 
konsekvenser för barn ska barnets bästa utredas och särskilt beaktas. Barnets 
bästa ska genomföras inför större policybeslut. Barn ska vara delaktiga och 
deras synpunkter ska tillmätas betydelse.
För att fånga in vad barn och unga tycker om vårdkedjan kopplat till deras 
psykiska hälsa går det inom ramen för denna rapport att luta sig mot vad 
barn och unga sagt i undersökningar på ämnet.
SKL Uppdrag Psykisk hälsa samlade 2017 barn och unga i åldern 12-18 år 
som hade erfarenhet av att söka och få hjälp (Uppdrag psykisk hälsa 2017b).
Sammanfattningsvis tyckte de:

 Det ska vara lätt att söka hjälp

 Det är viktigt att känna sig välkommen och viktig

 Det är viktigt med kontinuitet i kontakten

 Det är viktigt att få träffa behandlaren ensam ibland

 Det är viktigt att få stöd i att hjälpa sig själv
Den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa och en 
undersökning kring barn och ungas behov gjord av Region Uppsala visar på 
liknande resultat (Samordnare psykisk hälsa 2018 och Region Uppsala län 
2019). 
Region Kalmar läns arbete med att förenkla och göra information om vad 
man kan göra när man mår dåligt mer lättillgänglig för barn och unga ligger i 
linje med vad som framkommit med barn och ungas önskemål. För de som 
behöver vård ska vårdkedjan vara enkel och tydlig. Det är viktigt att det 
fortsatta arbetet med detta tar barnens och de ungas önskemål i beaktande.
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Anhörigperspektiv
Patientnämnden har tagit fram en rapport om inkomna barnärenden. 
Rapporten inventerar inkomna ärenden under perioden 2016-01-01 till
2019-03-26 för att undersöka och belysa barns och vårdnadshavares 
synpunkter på vården i Region Kalmar län. 
De ärenden som kommit in kan bidra med input till hela bilden av vården för 
barn och unga med psykisk ohälsa, ur ett anhörigperspektiv. I nästan 
samtliga fall har synpunkterna innehållit brister i delaktighet, information 
och kommunikation mellan vården och föräldrar (Patientnämnden 2019). 
Sett till tidsperioden handlar det om relativt få ärenden. Patientnämnden är 
troligen inte en huvudkanal för målgruppen att inkomma med synpunkter.

5 Nära vård
Nära vård är nära i geografi, tid och/eller relation, utgår från individuella 
förutsättningar och behov samt innebär nya arbetssätt för hälsa, vård och 
omsorg. I Region Kalmar län har man enats kring grundläggande och 
styrande principer kring nära vård: 

 Främja hälsa så långt det går

 Möta invånare i öppna och nära vårdformer

 Skapa trygghet och kontinuitet för invånare och medarbetare

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 Visa tydligt nästa steg i vården 

 Samverka över organisationsgränser 

 Utveckla genom ordnad samverkan 

 Använda digitalisering och kompetensförsörjning som stöd
Barn och ungas röster om insatser och bemötande vid psykisk ohälsa 
stämmer väl överens med de grundläggande och styrande principerna om 
nära vård. Att hålla fast vid principerna om nära vård kommer att förstärka 
utvecklingen av den vård som barn och unga efterfrågar.

6 BOU och BUP
Barn och unga med psykisk ohälsa finns i flera av hälso- och sjukvårdens 
verksamheter. BOU och BUP har som uppdrag att huvudsakligen hjälpa 
dessa patienter. Barn och unga som uppvisar medelsvåra symptom kan vara 
svåra att direkt hänvisa till antingen BOU eller BUP. Som riktlinje kan 
patienter med medelsvår problematik och med svåra belastande faktorer i sitt 
familjesystem hänvisas till BUP och med mindre belastande faktorer och 
med medelsvår problematik behandlas på BOU. Vid utebliven förbättring 
efter insatser eller förvärrade symptom inom BOU behöver konsultation med 
eller remiss till BUP göras. Barnets/ungdomens funktionsnivå och 
omfattning av lidande ska vara vägledande.
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BOU
Barn- och ungdomshälsan (BOU) startade 2015 för att vara en första linje för 
barn och unga med psykisk ohälsa. BOU:s uppdrag är att jobba för en god 
psykisk hälsa hos barn och unga mellan 6 till och med 17 år. Till BOU kan 
barn, unga och deras föräldrar vända sig för hjälp med lätta till medelsvåra 
problem som oro, nedstämdhet, ilska eller stress, men också vid kriser eller 
konflikter inom familjen (BOU 2014). 
De flesta barn och familjer får komma på ett första besök inom 14 dagar 
(BOU 2018). PwC bedömde i granskningsrapporten att tillgängligheten till 
första besök och behandling hos BOU var god (PwC 2018).
Sedan granskningen gjordes har vårdgarantin inom primärvården förändrats. 
Numer gäller att en person som kontaktar primärvården för ett nytt eller 
försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. 
Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 
primärvården (väntetider.se). Denna förstärkta vårdgaranti gäller för BOU:s 
verksamhet. Väntetiderna kommer att följas upp regelbundet.
Antalet patienter som besöker BOU har ökat med 35 procent från 2015 till 
20181. Även antalet kontakter har ökat med 35 procent2. I genomsnitt har 
antalet kontakter per patient varit 3,8 stycken. Trenden är att antalet besök 
ökar även 2019.
Av BOU:s patienter kommer 35 procent på eget initiativ, 34 procent från 
elevhälsan, 20 procent på hänvisning från BUP och 11 procent från 1177, 
hälsocentral, socialtjänsten eller annat.
De flesta som kontaktar BOU har oro/ångest, är nedstämda eller visar 
ilska/bråkighet. Andra tillstånd handlar om rädsla/fobi, kris/sorg, 
relationsproblematik, sömnsvårigheter, stressrelaterad problematik, 
skolrelaterad problematik, psykosomatisk problematik, självskadebeteende, 
kamratproblematik, social tillbakadragenhet eller tvång.
BOU mäter hur nöjda patienter/familjer är med behandlingskontakten genom 
en enkät3. Svarsfrekvensen är ca 25 procent och frågorna som berör nöjdhet 
får ett bra resultat. Patienterna upplever symptomlindring och är nöjda med 
kontakten (BOU 2018).

BUP
Samtliga regioner i Sverige har samlats kring ett grunduppdrag för BUP4 
(Uppdrag psykisk hälsa 2018b). Barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag är 
att erbjuda insatser på specialistnivå.

 Insatser ges till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra 
psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad.

1 Ökning från 792 patienter 2015 till 1 062 patienter 2018.
2 Ökning från 2 999 kontakter 2015 till 4 035 kontakter 2018.
3 Metod som används är The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Syftet med 
formuläret är att göra en bedömning av barns beteende och utifrån denna bedömning få en 
uppfattning om barns psykiska hälsa. SDQ-Sve finns för föräldra- och lärarskattning av 3–
16-åriga barns och ungdomars psykiska hälsa, samt självskattning av 11–16-åriga 
ungdomar.
4 Beslutat 2018-02-08 på nationellt BUP-möte kallat Begendahl. 
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 Insatserna utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och bygger 
på barnpsykiatrisk diagnostik. Insatserna består av bedömning, 
utredning och/eller behandling av såväl akuta som icke-akuta 
tillstånd.

 Verksamheten samverkar med vårdgrannar gällande barnpsykiatriska 
frågeställningar.

Inflödet till BUP har ökat de senaste åren. Mellan 2010 och 2018 har antalet 
kontakter ökat med 43 procent5 och antalet patienter med 25 procent6. Att 
andelen kontakter är så många fler än antalet patienter beror på att 
vårdtyngden hos patienterna ökar. De behöver mer vård och längre 
behandling. 
BUP tar emot patienter genom egenanmälan från vårdnadshavare eller på 
remiss från vårdgrannar. 2018 kom 30 procent av remisserna som 
egenanmälan och resten från vårdgrannar. Barn- och ungdomshälsan stod för 
3 procent av remisserna till BUP. Vanliga kontaktorsaker till BUP är 
neuropsykiatrisk frågeställning, nedstämdhet, ångest och ätstörningar. 
Vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin är 30 dagar till första besök 
och 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling (vantetider.se). BUP i 
Kalmar län klarade under våren 2018 vårdgarantin på 30 dagar till första 
besöket, men inte därefter. BUP har långa väntelistor på utredning och har på 
senare tid även kö till behandling, något de inte haft tidigare. 
I likhet med landet i stort så har BUP svårt att rekrytera personal (Lavi, 
Uppdrag psykisk hälsa 2017). 
BUP har ett mål om hög patientnöjdhet vid mätning via nationella 
patientenkäter. BUP:s målvärde för patientnöjdheten är 80 procent och den 
nationella patientenkäten från 2018 visar en nöjdhet med helhetsintrycket på 
87 procent.

Fördjupad samverkan och förtydligad vårdkedja
BOU:s uppdrag kom till i och med inrättandet av verksamheten 2015 för att 
öka tillgängligheten för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa 
och för att minska inflödet till BUP. BUP:s uppdrag förtydligades i ett 
nationellt utvecklingsarbete och fastställdes i början av 2018 (Uppdrag 
psykisk hälsa 2018b).
När PwC presenterade granskningen 2018 konstaterades att det fortfarande 
var för tidigt för att säga något om BOU:s påverkan på inflödet till BUP 
(PwC 2018).
Sedan BOU:s verksamhet startade 2015 har utvecklingen av antalet 
kontakter till BUP sett olika ut år från år. En minskning skedde mellan 20167 
och 2017 (-971) och en mindre ökning mellan 2017 och 2018 (+ 395). 
Tidigare år, från 2010, har utvecklingen sett ungefär likadan ut, större 
ökningar vissa år (störst mellan 2013 och 2014 då kontakterna ökade med 

5 Från 28 882 kontakter år 2010 till 41 308 kontakter år 2018.
6 Från 2 743 patienter 2010 till 3 416 patienter 2018.
7 BOU:s verksamhet startade i april 2015 i Kalmar och i december 2015 i Västervik. Därför 
börjar statistik jämföras först 2016.
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över 4 000), negativ något enstaka år (-427 kontakter mellan 2012 och 
2013). 
Inflödet till BOU har ökat stadigt varje år som verksamheten funnits. Det 
kan vara så att BOU lett till att kontakterna till BUP inte ökat ytterligare. Det 
är fortfarande svårt att säga något om hur BOU påverkat inflödet till BUP. 
Klart är att fler barn och unga som behöver hjälp och stöd med sin psykiska 
hälsa får hjälp.
Långa köer till bedömning, utredning och behandling kan inte anses 
patientsäkert. Det orsakar lidande för det enskilda barnet och för familjerna.
I PwC:s granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga 
med psykisk ohälsa bedömdes tillgängligheten till BUP vara god (PwC 
2018). Sedan dess har tillgängligheten till BUP försämrats. År 2017, var 
Kalmar län ett av tre landsting som nådde målnivån 90 procent (PwC 2018). 
Dessa nivåer nåddes i februari och september 2018. Under våren 2018 låg 
BUP på nivåer relativt nära 90 procent. Siffrorna för 2019 visar resultat på 
som mest 66 procent som fått en första bedömning inom 30 dagar (januari – 
april) (vantetider.se). 
Barn och unga som uppvisar medelsvåra symptom kan vara svåra att direkt 
hänvisa till antingen BOU eller BUP. Ett verktyg för att ytterligare få bukt 
med inflödet till BUP är att genom en gemensam skriftlig överenskommelse 
om samverkan och ansvarsfördelning mellan BOU (första linjen) och BUP 
(specialistnivån) för barn och unga med psykisk ohälsa, förtydliga 
vårdkedjan så att patienter direkt hamnar på rätt vårdnivå. PwC 
rekommenderade framtagandet av en sådan överenskommelse.
En överenskommelse (Ansvarsfördelning Barn-och ungdomshälsan och Barn 
ungdomspsykiatrin) är nu framtagen8 av BOU och BUP och kommer att 
börja implementeras under hösten 2019.

7 En förenklad och förtydligad process i hela länet
Region Kalmar län har påbörjat ett internt utvecklingsarbete mellan BOU 
och BUP. Arbete har även fortsatt inom ramen för Region Kalmar läns 
samverkan med länets kommuner. Nedan beskrivs vad som genomförts 
sedan granskningen och beskriver även pågående utvecklingsprocesser. 

7.1 Länsgemensam samverkan - Överenskommelse gällande 
barns och ungas hälsa

För att barn och unga med psykisk ohälsa ska få adekvat vård och omsorg är 
ofta samverkan en förutsättning. Samverkan är nödvändig både inom och 
mellan huvudmän och verksamheter. När samverkan fungerar utifrån det 
aktuella barnets behov ökar möjligheten att barnet får just den omsorg och 
vård hen är i behov av (Socialstyrelsen 2019a).
I Kalmar län sker samverkan mellan huvudmän och verksamheter i 
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande 
område hälso- och sjukvård och skolan (LGL). Ett av de utpekade 
samarbetsområdena handlar om barn och unga. Här bedrivs samordning och 
gemensamt utvecklingsarbete mellan sociala barn- och ungdomsvården, 
elevhälsan och angränsande hälso- och sjukvård kring barn och ungas hälsa.

8 Se bilaga 1.
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I arbetet med barns och ungas hälsa har samverkan utvecklats i den 
inriktning som beskrevs i tjänsteskrivelsen av den 26 september 2018 
(Regionstyrelsen 2018). Sedan den 14 september 2018 finns en 
överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län 
gällande Barns och ungas hälsa.(LGL 2019). Syftet med överenskommelsen 
och dess tillhörande praktiska anvisningar är att förtydliga mål, uppdrag och 
ansvarsfördelning mellan berörda verksamheter så att de som behöver flera 
insatser inte faller mellan de olika ansvarsområdena. Överenskommelsen 
innefattar samtliga berörda verksamheter inom såväl Region Kalmar län som 
kommunerna.
Överenskommelsen etablerar ett mer verksamhetsnära arbetssätt. I tre 
grupperingar i länet (norr, mellan och söder) finns arbetsgrupper som består 
av representanter på enhets- och verksamhetschefsnivå från respektive 
verksamhet från hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. 
Samarbetsgruppernas arbete startar i oktober 2019. De ska träffas 
regelbundet för att diskutera frågor kring respektive uppdrag, 
samverkansformer och för att informera varandra om eventuella 
organisations- eller verksamhetsförändringar. Det är här som 
utvecklingsarbetet i länet bättre kan implementeras och förädlas. 
Tillhörande praktiska anvisningar9 antogs den 17 maj (LGL 2019). Dessa 
praktiska anvisningar omfattar ansvarsfördelning och process då barn 
behöver bo utanför hemmet. De praktiska anvisningarna kommer att fortsätta 
utvecklas efter de behov som identifieras. Ett steg på vägen har tagits till att 
uppfylla lagkravet på att kommun och landsting ska ha överenskommelse om 
placerade barn.
Ytterligare samverkansområden och projekt inom samverkansområdet barn 
och unga är tidiga samordnade insatser (projekt med deltagande från skola, 
socialtjänst samt hälso- och sjukvård), föräldraskapsstöd, 
ungdomsmottagningar, aktivt barnrättsarbete och arbete för att öka barns 
delaktighet. Detta är exempel på hur man inom Kalmar län arbetar med nära 
vård som här handlar om förebyggande arbete, tidiga insatser och 
föräldraskapsstöd.

7.2 Samverkansrutin BOU och BUP
En gemensam ansvarsfördelning och samverkansrutin mellan BOU och BUP 
har tagits fram. Den ska fungera som beslutsstöd och vägledning vid 
triagering av ärenden. Den gemensamma ansvarsfördelningen förväntas leda 
till att fler barn och unga hamnar på rätt vårdnivå direkt. Det går på så sätt 
snabbare att få vård utifrån det behov som det enskilda barnet har.
Framtagandet av den skriftliga överenskommelsen mellan BOU och BUP 
har skapat ett utrymme för ökad dialog och gemensamt utvecklingsarbete 
mellan verksamheterna. Det ligger i linje med granskningsrapportens 
rekommendation som lyder ”arbeta fram en skriftlig överenskommelse 
mellan BUP och BPU beträffande samverkan och ansvarsfördelning” (PwC) 
2018).

9 Praktiska anvisningar för samverkan mellan Region Kalmar län och kommunerna i 
Kalmar län gällande Barn och ungas psykiska hälsa. Som namnet indikerar handlar dessa 
praktiska anvisningar om psykisk hälsa. Att ta fram uttömmande praktiska anvisningar för 
barns och ungas hälsa är för omfattande och kan istället delas upp i olika dokument riktade 
till olika målgrupper efter behov.
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BOU och BUP har också enats om att använda begreppen ”lätt till 
medelsvår” och ”medelsvår till svår” för att beskriva en patients tillstånd. Att 
använda samma ord underlättar triageringen.

7.3 En väg in
I PwC:s granskningsrapport rekommenderades att skapa en verksamhet av 
karaktären en-väg-in (PwC 2018). En-väg-in betyder att barnet, den unge 
och/eller familjen endast behöver ta en kontakt för att hamna på rätt 
vårdnivå. Det ska också vara tydligt var man ska vända sig. 
Standardiserat triageringsinstrument
I arbetet med att sammanställa denna rapport har kontakter tagits med övriga 
regioner i Sverige för att undersöka hur verksamheten kring barn och unga 
med psykisk ohälsa är uppbyggt10. Ingenstans säger man sig ha lyckats med 
att möta det allt ökande inflödet. I Skåne och Halland säger 
verksamhetsrepresentanter att de med en gemensam triagering för första och 
andra linjen lyckats minska antalet patienter på BUP (Rodenäs, Andersson).
I september 2019 påbörjar BUP en process för att införa ett standardiserat 
triageringsinstrument. BOU deltar i arbetsgruppen som arbetar med detta. 

BOU som mobil enhet
BOU:s verksamhet är förlagd till Kalmar och Västervik och finns med 
regelbundenhet även i Oskarshamn, Hultsfred och Vimmerby. BOU ska vara 
en mobil enhet och barn och unga ska kunna få tillgång till verksamheten i 
sin hemkommun. BOU förklarar i sin verksamhetsrapport att det finns 
möjlighet att träffas för en behandlingskontakt vid hälsocentral på hemorten 
(om annan än där mottagningarna finns), men att detta bara sker på konkret 
efterfrågan och inte automatiskt erbjuds de som söker vård (BOU 2018). En 
förskjutning har skett från ambitionen i uppdragsbeskrivningen och BOU är 
inte så mobilt som uppdraget avser.
Det är dock även viktigt att lyfta att tid på vägarna för BOU:s personal 
minskar det totala antalet tillgängliga tider som kan erbjudas med färre antal 
mottagningar.
BOU är en viktig del av primärvården och behöver bli en tydligare del av 
denna. Ett arbete med att öka hälsovalsenheternas medvetenhet om och 
möjligheterna med BOU:s verksamhet pågår. 

1177.se 
Webben är en-väg-in och Region Kalmar läns information där och andra 
digitala lösningar för barn och unga med psykisk ohälsa är viktiga. 
Informationen på 1177.se utgör en digital en-väg-in för hälso- och sjukvård 
och informationen här bör vara väl uppbyggd, uppdaterad och hänga ihop 
med kommunernas webbplatser. Se mer i 7.4. Informationsvägar för barn, 
unga och deras föräldrar.
Både BOU och BUP arbetar med att hitta ändamålsenliga lösningar för 
digitala vårdmöten med sina patienter. 

10 Se bilaga 2
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7.4 Informationsvägar för barn, unga och deras föräldrar
PwC rekommenderade i granskningsrapporten att se över information via 
hemsidor (PwC 2018).
Ett arbete pågår för att kartlägga befintliga informationskanaler och utifrån 
det ta fram gemensamt material för att barn, unga och deras föräldrar ska 
veta var man vänder sig när man behöver stöd och hjälp. Kartläggningen 
handlar om digitala informationsvägar och ska utgå från informationen på 
1177.se och kommunernas hemsidor utifrån arbetet som gjordes med PRIO-
satsningen. Inom ramen för LGL har en projektledare tillsatts för detta 
uppdrag och arbetar med stöd av kommunikatörer från Region Kalmar län. 
Efter inventering av befintlig information kommer de tillsammans att 
presentera ändamålsenliga förslag på åtgärder. Uppdraget ska slutrapporteras 
till LGL i mars 2020. 

7.5 Gemensamma satsningar mot skolan
I LGL pågår en dialog för att undersöka hur gemensamma satsningar med 
skolan kan läggas upp. Skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har ett 
gemensamt ansvar att tillgodose barn och ungas behov av vård. Inom ramen 
för LGL finns stora möjligheter att skapa förutsättningar att erbjuda barn och 
unga en nära vård – precis om de själva efterfrågar. 
Förutom detta har BUP närmat sig skolor i länet för att utforska möjligheten 
att få till ett snabbspår för vissa typer av utredningar. Ett pilotprojekt kopplat 
till detta har nyligen inletts. Även BOU har sett stora möjligheter med att 
göra gemensam sak med skolan för att få bukt med den ökade psykiska 
ohälsan hos barn och unga. BOU och BUP kommer att arbeta gemensamt för 
att hitta bra arbetssätt gentemot skolan. 

7.6 Tillsyn av IVO
IVO kommer att göra tillsyn i samtliga 21 regioner om vårdkedjan och 
samordning kring barn och unga med psykisk ohälsa. IVO kommer till 
Kalmar län i september/oktober 2019. Målet är att tillsynen ska bidra till att 
alla inblandade verksamheter tar ett gemensamt ansvar för helheten, så att 
resultatet blir så bra som möjligt för barnen (ivo.se).
Tillsynen kommer att leda fram till ett beslut senast den 31 oktober. Beslutet 
kan vara av olika karaktär, beroende på vad som framkommit i tillsynen. 
Övrig återkoppling om tillsynen kommer att ske i form av en rapport 
(nationell) som presenteras 2020 och troligen ett webbinarium och eventuellt 
en återföringskonferens (Roos).

8 Avslutande kommentarer
På flera områden har ett utvecklingsarbete påbörjats: fördjupad samverkan 
med länets kommuner om barn och ungas hälsa, gemensam 
ansvarsfördelning mellan BOU och BUP, införande av standardiserat 
triageringsinstrument, översyn av informationskanaler och gemensamma 
satsningar mot skolan. 
Barn och unga ska få rätt insats, vid rätt vårdnivå, i rätt tid. Lyckas Region 
Kalmar län att själva och tillsammans med länets kommuner att komma 
framåt i det utvecklingsarbete som pågår kommer det att inverka positivt på 
levnadsvillkoren för barn och unga i länet och bidra till att de får sina 
rättigheter tillgodosedda.
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Datum
2019-06-19   

  Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Regionsjukvården

Bilaga 2 - Vårdkedja barn och unga med psykisk ohälsa 
– hur gör övriga regioner?
Följande e-post med frågor skickats till representanter från regionerna i hela 
landet. Det har sett lite olika ut hur frågorna har hänvisats vidare. Se referens 
för var och en av regionerna för att se vem som har svarat.

Jag heter Emmy Ahlstedt och jobbar på Region Kalmar län. Jag skriver för 
att ställa några frågor kring hur vårdkedjan kring barn och unga med psykisk 
ohälsa ser ut i region. Det är en del av en omvärldsbevakning jag gör i 
samtliga regioner i Sverige för att kunna bidra till att utveckla arbetet inom 
Region Kalmar län på bästa sätt

 Har ni byggt upp en förstalinjeverksamhet för barn och unga med 
psykisk ohälsa?

o Om ja – ligger den verksamheten inom samma förvaltning 
som BUP? Eller primärvården, eller annat? Jag tar gärna del 
av förstalinjeverksamhetens uppdragsbeskrivning och 
eventuell ansvarsfördelning mellan första linjen och BUP.

 Har första linjen och BUP gemensam triagering (en väg in)?
o Om ja – har det lett till minskade köer på BUP?

 Hur stor är BUP:s budget i er region? Och hur stor budget har 
förstalinjeverksamheten för barn och unga med psykisk ohälsa?

 Hur stort underlag har ni? Alltså hur många barn bor i er region?

Jag tar gärna emot annat underlag som du tänker att jag skulle vara betjänt av 
i detta arbete! Och tveka inte att höra av er om ni har några frågor!
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Sammanfattning

Första linjen och specialiserad vård för barn och unga med psykisk ohälsa:

 Första linjen organiseras inom primärvården inom tolv regioner 
(inklusive Region Kalmar län), inom fyra regioner ansvarar BUP, 
inom ytterligare fyra regioner och för övriga finns man inom 
barnmedicinsk verksamhet eller kopplat till medicinsk vård. I Region 
Stockholm kan enheter både inom primärvården och barnmedicin 
välja ett tilläggsuppdrag om första linjen för barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

 Inom 7 regioner används BCFPI ett standardiserat 
triageringsinstrument. Ytterligare tre håller på att genomföra det 
(Region Kalmar län medräknat).

 19 av 21 regioner har tagit fram en ansvarsfördelning mellan första 
linjen och den specialiserade vården för barn- och unga med psykisk 
ohälsa.

 Några regioner har även förtydligat ansvarsfördelningen mellan 
region och kommun
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Översikt
Region Var är första linjen 

för barn och unga 
med psykisk ohälsa 
förlagd?

Gemensam 
ansvarsfördelning

Gemensam 
triagering

En väg in Budget, 
BUP 
(miljoner 
kronor)

Budget, 
första 
linjen 
(miljoner 
kronor)

Antal 
barn

Stockholm PV och barnmedicin Ja Nej Nej. 
Diskussioner 
pågår

826 N/A 480 000

Uppsala Barnmedicin Under framtagande. Nej Nej 154 N/A 80 000

Sörmland BUP Ja Ja Ja 112 10 62 000

Östergötland Närsjukvården Nej Nej Nej N/A N/A 90 000

Jönköping Medicinsk vård Ja Nej Under 
uppbyggnad

102 14 78 000

Kronoberg Medicinsk vård Ja Nej Nej 74,4 25,3 45 000

Kalmar PV Ja Nej Nej 100 12 47 000

Gotland BUP Nej Ja Ja N/A 4,6 11 000

Blekinge PV Ja Nej Nej 58,4 N/A 29 000

Skåne BUP Ja Ja Ja N/A N/A 293 000
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Region Org. första linjen Gemensam 
ansvarsfördelning

Gemensam 
triagering

En väg in Budget,
BUP 
(miljoner 
kronor)

Budget, 
första 
linjen 

Antal 
barn

Halland PV Ja Ja. Ett 
förbättringsarbete 
pågår.

Ja N/A N/A 70 000

Västra 
Götaland

PV Ja Nej Nej N/A N/A 356 000

Värmland PV Ja Nej Nej 92 20 55 000

Örebro PV Ja. Revidering pågår. Nej Nej N/A N/A 38 000

Västmanland PV Ja Nej Nej 110, 14,3 56 000

Dalarna PV Ja. Revidering pågår. Ja Nej 152 N/A 57 000

Gävleborg PV Ja Ja Ja N/A N/A 58 000

Västernorrland PV Nej Nej Nej 98,4 N/A 50 000

Jämtland 
Härjedalen

BUP Samverkansöverenskommelse 
gentemot elevhälsan och 
ungdomsmottagningarna. 

Ja Ja 37 N/A 25 000

Västerbotten PV Ja Nej Ja 99 N/A 54 000

Norrbotten PV Ja Nej Ja 43 N/A 48 500
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Region Stockholm
I Stockholms län finns vårdval av det som kom att kallas första linjen 
psykisk ohälsa. Primärvård och barnmedicinska mottagningar har kunnat ta 
på sig detta som tilläggsuppdrag. Första linjens mottagningar ligger i 
anslutning till barnläkarmottagning eller husläkarmottagning och tillgången 
till läkarkompetens är viktig. Det finns ett generellt vägledningsdokument 
om vård av barn och unga med psykisk ohälsa där ansvarsfördelningen 
mellan vårdnivåerna inom Region Stockholms verksamheter såväl som de 
kommunala verksamheterna tydliggörs.1

I Stockholm län finns inte gemensam triagering till första linjen och BUP. 
En översyn av första linjen har gjorts och viss planering pågår utifrån denna, 
men det är alldeles för tidigt att spå hur detta kommer att falla ut. Ett projekt 
pågår för att skapa en väg in för BUP:s verksamhet.
Budgeten för BUP, SLSO 2019 var knappt 826 miljoner.2

2017 fanns det ca 480 000 barn och unga (under 18 år) i 
upptagningsområdet. Prognosen är att det 2023 ska finnas 570 000 barn och 
unga. Man ser att det framförallt är tonåringar som kommer att öka och detta 
brukar avspegla sig i ytterligare ökat antal besök inom BUP.3

Region Uppsala län
Första linjens insatser för barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala län ligger 
inom sektionen för barns vård och hälsa, Akademiska barnsjukhuset. Där 
finns även barnspecialistmottagningarna, Läns-bvc, mödra- och 
barnhälsovårdens psykologer och barnskyddsteamet.4 I Region Uppsala 
hänvisas barn och unga som mår dåligt i första hand till barnavårdscentralen, 
vårdcentralen, skolsköterskan, skolkuratorn eller ungdomsmottagningen. För 
att öka tillgängligheten inom första linjen för barn och unga med lindring till 
måttlig psykisk ohälsa och för att utveckla en god och ändamålsenlig 
samverkan med kommunerna sjösattes i januari 2017 ett utvecklingsprojekt 
som slutredovisades i januari 20195

En ansvarsfördelning mellan är mödra- barn hälsovården, första linjens barn- 
och ungdomspsykologer, ungdomsmottagningarna, BUP och habiliteringen 
är under framtagande. 
Förövrigt så är ett förändringsarbete är på gång inom Region Uppsala län. 
Politiken har gett i uppdrag att utreda och komma med förslag som förbättrar 
vården på primärvårdsnivån rörande barn och ungas psykiska hälsa. Med 
detta ingångsvärde ska också en översyn av hela vårdkedjan göras i syfte att 
öka tillgängligheten till vård. En lägesrapport ska lämnas i maj 2019 och en 
slutrapport ska lämnas i augusti 2019. Slutrapporten ska innehålla förslag om 
genomförande som kan påbörjas i början av 2020 6
Totalbudget för 2019 är 154 miljoner7

1 https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/avtal-uppdrag/vardval-stockholm/barn-och-
unga-med-psykisk-ohalsa/genrellt-vagledningsdokument-vard-barn-unga-psykisk-ohalsa.pdf 
2 Tre lokala öppenvårdsmottagningar och Norrtälje BUP ligger utanför denna budget
3 E-post Göran Rydén, verksamhetschef, Barn-och ungdomspsykiatri, SLSO
4 E-postkonversation med Monica Enqvist, BUP, Region Uppsala
5 Region Uppsala 2019-02-06, Utveckling av första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, 
Slutrapport januari 2019. Dnr: SHS 2016-0134, § 151
6 E-postkonversation med Birgitta Ekholm Lejman, Samordnare barn och unga, 
Vårduppdragsenheten, Region Uppsala län
7 Uppgiften kring vad totalbudget innebär är inte bekräftad.
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Region Sörmland
Inom Region Sörmland finns sen 2016 en Första linje för barn och unga i 
åldern 6- 17 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Verksamheten 
kallas ”Samtalsmottagningen barn och unga” och är organiserad som en 
enhet inom BUP- kliniken.
Verksamheten består av sammantaget av 11 medarbetare som är psykologer, 
kuratorer och psykoterapeuter samt en enhetschef. Mottagningar finns i 
Eskilstuna och Nyköping - alla vardagar dagtid. Mottagningar, med 
öppettider anpassade till befolkningsunderlaget finns i alla kommuner i länet, 
utom en. 
Patienterna söker mottagningen huvudsakligen genom ett klinikgemensamt 
telefonnummer. Där svarar sjuksköterskor som arbetar i ett Triageringsteam. 
De ger råd, hänvisar och gör den strukturerade intervjun BCFPI och utifrån 
det bokar de in patienten för nybesök på lämplig vårdnivå. På 
samtalsmottagningarna erbjuds individuella samtal utifrån KBT och FACT 
men också familjesamtal, föräldrastöd och gruppinsatser såsom tex 
föräldrautbildningen ABC, Cool kids, UP mm.
Verksamheten fungerar bra och är väldigt efterfrågad. BUP är trots det 
belastat så Första linje-mottagningarna har inte löst det problemet. 
I Sörmlands län bor sammantaget ca 62 000 barn och unga i åldern 0- 17 år. 
BUP-kliniken inklusive första linjen består av ca 105 medarbetare och har en 
sammanlagd budget på ca 105 miljoner kr.
BUP:s totala budget för 2019 är på 112 miljoner kr. Samtalsmottagningarnas 
budget utgör knappt 10 miljoner kr av detta.8

Region Östergötland
Östergötland är uppdelat i tre länsdelar som var och en har BUP, barnhälsa 
och ungdomshälsa inom närsjukvården.9 Barnhälsan och ungdomshälsan 
utgör första linjen och styrs av ramavtal som upprättas med kommunerna 
och innehåller lokala anpassningar. 
Barnhälsan riktar sig till barn, 6-14 år. Fokus på ligger på familjen och det 
sker ingen individuell kontakt med barnet. Ungdomshälsan (13-25 år) 
utformades för att vara en lättillgänglig egen kontakt för ungdomarna.
Det finns mycket vård i privat regi inom Region Östergötland och upplägget 
mellan länsdelarna ser lite olika ut. I östra länsdelen använder de en 
gemensam ingång till barnhälsan och till BUP. Man gör en telefonintervju 
och har inget fastställt bedömningsinstrument. Eftersom att 
ersättningssystemet främjar besök i jämförelse med längre telefonintervjuer 
så har man gjort bedömningen att inte gå vidare med det.
I östra länsdelen bedömer man att sorteringen mellan första linjen och BUP 
fungerar bra. Man bedömer att ca 20 % av dem som kommer på nybesök till 
BUP bör hamna i första linjen. Man säger att det är en nivå som är rimlig 
och tycker att det är patientsäkert att få en första bedömning av 
specialistnivån. Inom första linjen finns inga läkare och för BUP:s del är det 
inte nybesöken som genererar flest kontakter. 

8 E-postkonversation med Carina Ranius, Verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken Sörmland, Region Sörmland
9 Närsjukvården i respektive länsdel som omfattar både öppenvård, specialistsjukvård, 
sjukhusvård och akut vård. Det är inte primärvård. https://www.regionostergotland.se/Om-
regionen/Verksamheter/ 
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Första linjen tittar på besöksorsaker och använder noggrann SDQ10 och gör 
inga utredningar eller sätter psykiatriska diagnoser. Man gör bedömningen 
att det är bra att första linjen har en annan ansatts än specialistvården. Det 
finns risker med att ge diagnos till mindre barn och det är mer funktionellt att 
se vad man kan göra för att hjälpa det enskilda barnet. 
Det är mycket högt tryck och hög belastning på både första linjen och 
specialiserade vården för barn och unga med psykisk ohälsa. I Region 
Östergötland har man ökat produktionen, använt gruppbehandlingar, 
genomfört dep-lyftet och arbetat med ångestriktlinjer. Men, trycket minskar 
inte och det finns många komplexa fall. En resursförstärkning i första linjen 
hjälpte inte utan barnhälsan har köer och ett allt högre inflöde att hantera. 
Läget är svårt och ansträngt.
Det bor ca 90 000 barn i Östergötland.11

Region Jönköpings län
I Region Jönköpings län finns det en förstalinjeverksamhet - Barn och 
ungdomshälsan (BUH). Den ligger inte i samma förvaltning som BUP utan 
inom verksamhetsområde Medicinsk vård.
BUH och BUP är i ett gemensamt uppbyggnadsprojekt av ”En väg in” med 
triagering via BCFPI och gemensam central remisshantering och rådgivning. 
Då man är i ett uppbyggnadsskede kan man ännu inte säga hur det påverkar 
köerna.12

Ingen skriftlig ansvarsfördelning finns, men framtagna faktadokument som 
reglerar ansvarsfördelningen.13

I Region Jönköpings län finns även en överenskommelse om samverkan 
mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns 
och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 14

BUP budget 102 miljoner.
Det finns 78 000 barn i Jönköpings län.
Upptagningsområde på Barn- och ungdomshälsan är 6-17 år och där är 
barnunderlaget i länet ca 52 500 barn.
Barn- och ungdomshälsans budget är ca 14 miljoner kr som kostnadsbudget 
samt statliga medel 2019.15

10 SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) är en bedömningsmetod som används 
för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret bygger på erfarenheter från två 
andra etablerade och internationellt väl spridda instrument, Rutters formulär och Child 
Behavior Checklist (CBCL). https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-
verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/sdq-the-strengths-and-difficulties-
questionnaire/ 
11 Telefonsamtal med Bjarne Olinder, verksamhetschef, överläkare, Barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken, Närsjukvården i östra Östergötland, Norrköping
12 E-postkonversation med Carina Vestergren, verksamhetschef, Barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken, Region Jönköpings län
13 https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39571 
14 
https://www.jonkoping.se/download/18.519cd0671604ec04ea82380/1514361782528/Lanso
verenskommelse_barn_och_unga_2017_2018_rev_.pdf 
15 E-postkontakt med Sara Elofsson, enhetschef, Barn och ungdomshälsan i Jönköpings län.
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Region Kronoberg
Första linjen i Region Kronoberg utgörs av Barn- och ungdomshälsan, vars 
kortfattade uppdragsbeskrivning är att arbeta med lättare till måttlig psykisk 
ohälsa. Verksamheten är organiserad inom barnklinikens sjukhusvård och 
ligger med andra ord inte inom psykiatri eller primärvård. 
I mars 2019 antogs en övergripande ansvarsfördelning mellan BUP och 
Barn- och ungdomshälsan. I skrivande stund saknas gemensam triagering, 
men samtal pågår mellan BUP och BoUH. BUP använder BCFPI idag men 
BOUH upplever att det går snabbare för dem att påbörja (och ibland avsluta 
kontakt) med patienten innan BCFPI genomförts.16 BUP menar att det finns 
goda förutsättningar för gemensam triagering i samverkan med barn- och 
ungdomshälsan. Än så länge genomförs gemensam remisskonferens 
1g/månaden där de ärenden lyfts där de bedömer att gemensam genomgång 
är nödvändig för fördelning till relevant vårdnivå.
BUP:s budget är 74,4 miljoner och familjehälsans är 25,3 miljoner.
Det bor ca 45 000 barn i Kronoberg.

Region Kalmar län
I Region Kalmar län finns Barn- och ungdomshälsan (BOU) inom 
primärvården som en första linje för barn och unga som uppvisar lätt till 
medelsvår psykisk ohälsa. BOU startade 2015 och uppdraget är att jobba för 
en god psykisk hälsa hos barn och unga mellan 6 till och med 17 år. Till 
BOU kan barn, unga och deras föräldrar vända sig för hjälp med lätta till 
medelsvåra problem som oro, nedstämdhet, ilska eller stress, men också vid 
kriser eller konflikter inom familjen. 
Inflödet till BUP har ökat de senaste åren. Mellan 2010 och 2018 har antalet 
kontakter ökat med 43 procent17 och antalet patienter med 25 procent18. Att 
andelen kontakter är så många fler än antalet patienter beror på att 
vårdtyngden hos patienterna ökar. De behöver mer vård och längre 
behandling. Det är ännu för tidigt att säga om BOU:s start har påverkat 
inflödet till BUP, men sedan 2016 har inte inflödet ökat markant.
En skriftlig överenskommelse och ansvarsfördelning mellan BOU och BUP 
har helt nyligen tagits fram.
BOU:s budget är 12 miljoner kronor och BUP:s budget är 100 miljoner 
kronor.
Det bor ca 47 000 barn i Kalmar län.

Region Gotland
Sedan 2014 har BUP första linjen-uppdraget för barn och unga med psykisk 
ohälsa. I mars 2019 öppnade BUP en första linje tillsammans med 
socialtjänsten. Mottagningen är integrerad. BUP tillhandahåller 1,5 
behandlare och socialtjänsten tre behandlare. Verksamheten har också en 
samordnare.19

De som ringer till BUP från ett knappval om man vill prata med första linjen 
eller BUP. Väljer man BUP kommer man till en gemensam triagering - 
semistrukturerad intervju där vårdnivån bedöms. En utmaning just nu är att 

16 Konversation med Jessica Roström, Avdelningschef Familjehälsan, Region Kronoberg
17 Från 28 882 kontakter år 2010 till 41 308 kontakter år 2018.
18 Från 2 743 patienter 2010 till 3 416 patienter 2018.
19 Telefonsamtal Jenny Apoy-Söderdahl, samordnare Första linjen
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socialtjänst och region har olika system vilket försvårar bland annat 
bokningar och journalföring.20

Det finns ingen skriftlig överenskommelse mellan första linjen och BUP. 
På Gotland finns ca 11 000 barn.
Första linjens budget är 4,6 miljoner.

Region Blekinge
Första linjen utgår från primärvården, vårdcentralerna. Hit kan barn, 
ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare 
behandling vid till exempel stress, oro, nedstämdhet, ilska eller 
sömnsvårigheter. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet.21

Barn och ungdomar upp till 18 år kan komma tillsammans med sin familj 
eller själva. Föräldrar kan även komma utan sina barn. Det finns även en 
Barnlotsen som nås via första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. 
Barnlotsen kan hjälpa de familjer som inte vet vart de ska vända sig så de 
kommer rätt.22

Det finns inte en-väg-in. Samarbetet mellan BUP och första linjen är mycket 
bra. Första linjen har egentligen inte underlättat för BUP då besöken till BUP 
ökat med ”rätt” patienter.23

Det finns en skriftlig ansvarsfördelning mellan första linjen och BUP. 
BUP:s budget är 58,43 mkr.
I Blekinge räknar man att det finns ca 29 000 barn mellan 0-17 år. 

Region Skåne
I Region Skåne ligger både första linjen och den specialiserade vården för 
barn och unga med psykisk ohälsa inom BUP. Det finns en-väg-in i form av 
ett Kontaktcenter dit barn och unga under 18 år samt närstående kan ringa 
för stöd och rådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa. Kontaktcentret 
nås även med egenremisser på 1177 och pappersremisser från skola, 
socialtjänst eller primärvård. Pappersremisserna är ett projekt tillsammans 
med tre av länets 33 kommuner.24

Det finns en riktlinje för gränssnitt mellan Första linjen och 
specialistpsykiatrin inom BUP.
Det bor nästan 300 000 barn i Skåne.

Region Halland
I Halland utgör vårdvalsenheterna inom närsjukvården första linjen för barn 
och unga med psykisk ohälsa. 
I Halland finns en Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvård och 
barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård. Överenskommelsen är ett 
gränssnittsdokument, som avgör vilken sjukvårdsnivå som har 

20 Gruppsamtal på möte om Intake på SKL den 25/3, 2019. Representant från Gotland 
ingick i gruppen
21 https://www.1177.se/blekinge/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/sok-
psykiatrisk-vard-i-blekinge/ 
22 https://www.1177.se/blekinge/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/sok-
psykiatrisk-vard-i-blekinge/ 
23 E-postkonversation med Carina Andersson, Folkhälsostrateg, Barnets rättigheter och 
hälsa, Region Blekinge
24 E-postkonversation med Annelie Rodenäs, Enhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrins 
regionala En väg in, Region Skåne
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behandlingsansvaret.25 Genom BUP-linjen (BCFPI) triageras patienter till 
rätt vårdnivå.
Ett förbättringsarbete pågår i Region Halland och förslag ligger om två noder 
i som ska sköta all primärvård för barn med lindrig psykisk ohälsa. 
Förebilden är Region Skåne fast där sköter BUP primärvårdspsykiatin. 
Idag finns en BUP-linje som ligger under BUP med viss triagering till 
primärvården. Om förslaget med upplägget om noder så kommer gemensam 
triagering fullt ut att etableras. 
År 2011 infördes ett standardiserat bedömningsinstrument (BCFPI) och det 
ledde direkt till minskade köer och vårdgarantin möttes. Med de senaste två 
åren har man tappat eftersom att inflödet från kringliggande regioner har 
ökat kraftigt.26

I Region Halland finns ca 70 000, 0-18 år.

Västra Götalandsregionen
I VGR ligger Första linjen i Primärvården på vårdcentralerna. Primärvården 
ansvarar för grundläggande stöd och råd vid lindriga symtom/svårigheter hos 
barn och ungdomar. Med pilotprojektet Ungas psykiska hälsa Primärvård har 
man i Västra Götalandsregionen sedan 2017 ökat tillgängligheten för 
psykologisk behandling och föräldrastöd för barn 6 – 17 år och deras 
föräldrar.27

Med utgångpunkt i att hitta metoder som i framtiden ska kunna 
implementeras på alla vårdcentraler i regionen strävar man mot att vården 
och hjälpen ska finnas snabbt tillgänglig och geografiskt nära våra barn och 
föräldrar. Projektet som i början enbart drevs på vårdcentraler med 
tilläggsuppdrag har under 2019 växlat upp och driver nu metodutveckling för 
att succesivt förankra arbetssätt och behandlingsmetoder på alla regionens 
vårdcentraler.28

I Västra Götalandsregionen finns en ansvarsfördelning mellan primärvård 
(första linjen) och barn- och ungdomspsykiatri. Syftet är att erbjuda 
patienterna en sammanhållen vård i rätt tid genom att tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan primärvården och BUP och ange en modell för 
konsultationsordning och samverkan.29

För ungdomar med ångest eller depression ska även korttids psykologisk 
behandling kunna erbjudas på vårdcentralen. BUP ansvarar för mer 
omfattande eller specifika insatser. Vid tillämpningen av 
ansvarsfördelningen ska det som är bäst för patienten vara vägledande. 30

År 2018 var det 356 000 barn 0–17 år i VGR.

25 https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2017/10/Halland-
Handla%CC%88ggningso%CC%88verenskommelse-mellan-
na%CC%88rsjukva%CC%8Ard-och-barn-och-ungdomspsykiatrisk-
specialistva%CC%8Ard-2.pdf 
26 E-postkontakt med Markus Andersson Markus Andersson, Psykolog, BUP-mottagningen 
Varberg, Psykiatrin Halland, Region Halland
27 E-postkonversation med Evelina Stranne, Biträdande projektledare, Ungas psykiska hälsa, 
Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra 
Götalandsregionen
28 Ibid
29https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31400/Ansvarsf%c3
%b6rdelning%20mellan%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20barn-
%20och%20ungdomspsykiatri.pdf?a=false&guest=true 
30https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31400/Ansvarsf%c3
%b6rdelning%20mellan%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20barn-
%20och%20ungdomspsykiatri.pdf?a=false&guest=true
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Region Värmland
I Värmland är första linjen organiserad inom ett eget område på 
primärvårdsnivå.31

Det finns en Länsöverenskommelse gällande psykisk hälsa hos barn och 
unga. Målet med den överenskommelsen är att erbjuda barn och unga 0-25 
år med psykisk ohälsa insatser på rätt vårdnivå och att genom samsyn och 
samverkan erhålla en bättre arbetsmiljö i de olika verksamheterna. 
Ingen gemensam triagering, men diskussioner förs.32

BUP:s budget är ca 92 miljoner. 
Första linjens budget är ca 20 miljoner, varav kommunerna står för 30 
procent. 
I Värmland bor 55 000 barn 0-17 år. 

Region Örebro län
I Örebro län finns första linjen för psykisk hälsa inom primärvården.- 
Vårdcentralerna har uppdraget att möta psykisk ohälsa i alla åldrar och har 
särskild resurs som möter upp åldrarna 6-14 år. Ungdomsmottagningarna har 
förstalinjeuppdraget i åldrarna 15-22 år. Ungdomar kan söka sig till både 
vårdcentralen och till ungdomsmottagningen.
Första linjen och BUP har inte gemensam triagering. Detta provades en 
kortare period för 5 år sedan, men eftersom att första linjen och BUP inte låg 
i samma förvaltning upplevdes det otydligt av patienterna vilken vårdnivå de 
sökt eftersom att Nyanmälan på BUP tog emot samtalen. Upplägget ledde 
också till att primärvården jobbade på psykiatrins uppdrag.
Ett gränssnitt mellan första linjen och BUP finns som just nu är föremål för 
revidering. 33

Det bor ca 63 000 barn i Örebro län.

Region Västmanland
Sedan 2018 är första linjen, BUHälsan, organiserad under Primärvården. 
Den var tidigare organiserad under BUP. Efter förflyttningen av första linjen 
från BUP till primärvården har BUP haft ett fortsatt stort inflöde men antalet 
remisser har minskat med ca 25 procent. Köerna har fortsatt eftersom det 
efterfrågas mycket NEP-utredningar och det faller på BUP. Man har precis 
skrivit ett avtal med första linjen kring arbetsfördelning som ska 
implementeras framöver.
Inte gemensam tiragering.
BUP:s budget ligger på 110 miljoner.
Budgeten för BUH är 2019: 14,3 miljoner
I Västmanland finns ca 56 000 barn.34

31 E-post-konversation med Christina Sand, Enhetschef, Första linjen unga Karlstadområdet, 
Region Värmland.
32 Maria Svensson, Verksamhetschef, Region Värmland, Barn- och ungdomspsykiatrin, 
33 E-postkonversation med Anna Bystedt, Verksamhetschef, Ungdomsmottagningen Örebro 
län,och Samtalsmottagning primärvården
34 E-postkonversation med Antonia Simon Risberg, T f Resultatområdeschef, Barn- och 
gungdomspsykiatri Västmanland och e-postkonversation med Sara M Axelsson, 
Verksamhetschef, Barn- och ungdomshälsan Västmanland
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Region Dalarna
Dalarna har byggt upp en Samtalsmottagning Barn och Unga på 
primärvårdsnivå i samtliga 15 kommuner sedan år 2014. Detta gjordes under 
3 år och politiken tillförde 12 miljoner under perioden.
Verksamheten ansvaras av verksamhetschef för vårdcentralen i kommunen, 
där det finns fler vårdcentraler har en av cheferna ansvar. Ett dokument togs 
fram i samband med skapandet av den nya verksamheten och har reviderats 
vid några tillfällen. Inspiration togs från Hamnen i Värmdö kommun, 
dokumentationen och studiebesök.35

Det finns ingen gemensam väg in (BUP-linje) mellan BUP och första linjen. 
BUP har en ingång för hela länet. Målet är att kunna boka besök direkt från 
denna enhet i förhoppning att öka tillgänglighet till första besök.
I Dalarna ansvarar BUP för både utredning och behandling av autism, har en 
egen jourlinje, en egen heldygnsvård. Budget är ca 152 miljoner.
I Dalarna finns ca 57 000 0-17 år. 

Region Gävleborg
Gävleborgs första linje för barn och unga med psykisk ohälsa ligger inom 
primärvården, Barn- och familjehälsa. Det är en psykosocial verksamhet 
inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer. 
Vid lätta eller medelsvåra symtom/diagnoser hänvisas du till barn- och 
familjehälsan (0-12 år) eller ungdomsmottagningen (13-18 år). BUP ger stöd 
och hjälp till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra 
psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad.
En samverkansrutin har tagits fram för att tydliggöra ett fastslaget gränssnitt 
för barn och unga (0-17 år) med psykisk ohälsa. Rutinen konkretiserar också 
samverkansformerna mellan Första linjen; Barn och familjehälsan (0-12) och 
Ungdomsmottagningen (13-17) och specialistnivån; Barn- och 
ungdomspsykiatrin och Barn- och ungdomshabiliteringen.
Gävleborg använder BCFPI som gemensamt triageringsinstrument.
Ingen uppgift om budget.
Sedan 2016 finns även en gemensam Arbets-och ansvarsfördelning för barn 
och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region 
Gävleborg36 

Region Västernorrland
Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa utgörs av vårdcentraler 
och ungdomsmottagningen.37 Ett förslag på förstalinjenverksamhet har tagits 
fram av BUP och vårdval/primärvård som innebär att en organisation byggs 
upp som en form av nära vård mellan primärvården och BUP. Förslaget 
väntar på att hanteras.38

Utöver vad som anges i regelboken för vårdval39 så finns ingen 
ansvarsfördelning. Gemensam triagering finns inte.

35 E-postkonversation med Gunilla Apell, Samordning barnkonventionsinsatser. Region 
Dalarna
36 https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2017/10/Ga%CC%88vleborg-
Prima%CC%88rva%CC%8Ard-%E2%80%93-BUP.pdf 
37 https://www.1177.se/vasternorrland/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/nar-barn-mar-
daligt/nar-barn-mar-psykiskt-daligt/ 
38 E-postkonversation med Lena Berglund Friberg, Verksamhetschef, Specialistvården, 
Länsverksamhet barn- och ungdomspsykiatri, Region Västerbotten
39 https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Vardval--ny-vardgivare/regelbok-2019/ 
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BUP:s budget är 98,4 miljoner.
Det bor knappt 50 000 barn i Västernorrland.

Region Jämtland Härjedalen
I Region Jämtland Härjedalen har BUP ansvaret för första linjens vård till 
barn och unga med psykisk ohälsa. BUP utgör en enda enhet som är indelad 
i olika team. Ett öppenvårdsteam åker regelbundet ut till ytterkommunerna 
och hanterar då även förstalinjepatienter.40

I praktiken finns en-väg-in för barn och unga i Region Jämtland Härjedalen. 
I BUP:s mottagningstelefon bokas både patienter in direkt och remitteras till 
vidare bedömning i nom BUP.41

En samverkansöverenskommelse finns för avgränsningar gentemot 
elevhälsa, socialtjänst och ungdomsmottagning.
BUP:s budget är ca 37 miljoner.
I Region Jämtland Härjedalen bor ca 25 000 barn.

Region Västerbotten
Region Västerbotten beslutade 2010 att primärvårdens 
hälsocentraler/sjukstugor, familjecentraler och ungdomshälsor ska utgöra 
första linjen för målgruppen. Våren 2011 tydliggjordes primärvårdens ansvar 
för utredning och behandling av målgruppen.42

Nu befinner sig regionen i en omorganisation där tre närsjukvårdsområden 
ska skapas. Det är inte klart hur detta faller ut och påverkar verksamheten för 
barn och unga med psykisk ohälsa.43

BUP i Region Västerbotten har remisskrav. Det har inte minskat inflödet till 
BUP, men har lett till att första linjen har utvecklat sitt arbete. Inflödet är 
fortfarande stort och bara det senaste halvåret har antalet remiser till BUP 
ökat med 30 procent.44

BUP:s budget är ca 99 miljoner.
Det bor 54 000 barn i Västerbotten.

Region Norrbotten
I Region Norrbotten finns en uppdelning mellan specialiserad vård, BUP, 
och första linjen. De som tar emot inom första linjen för är BHV, 
hälsocentraler, familjecentraler och ungdomsmottagningen. BUP tillhör 
länssjukvård och primärvård tillhör närsjukvård.45

Det finns en överenskommelse primärvård och BUP (HÖK) som just nu 
uppdateras. I nuvarande överenskommelse står att första linjen ska kunna 
erbjuda generella insatser som når alla, riktade insatser till riskgrupper och 
en första vård för lindriga och måttliga besvär som sker så tidigt som möjligt. 
Specialistverksamheterna ska komplettera första linjens verksamheter med 
konsultation och kunskapsspridning samt ansvara för bedömning och 
utredning som kräver särskilda kunskaper i diagnostik och behandling.

40 E-postkonversation med Mikael Lec-Alsén, Områdeschef Barn unga vuxna, Region 
Jämtland Härjedalen
41 Ibid
42 E-post konversation och telefonsamtal med Jessika Nyström, Verksamhetsutvecklare, 
Psykisk hälsa, Primärvård, Region Västerbotten
43 Ibid
44 Telefonsamtal med Anna Wallgren, verksamhetschef, BUP, Region Västerbotten
45 E-postkonversation med Johanna Jonsson, Samordnare/ psykiatrisjuksköterska, BUP-
linjen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Norrbotten
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Specialistnivån ska bedöma, utreda och behandla allvarliga och komplexa 
tillstånd i dialog med vårdnadshavare och i samverkan med vårdgrannar.46

2018 startades BUP-linjen och patienter tas emot via BCFPI-intervju som 
screening.
BUP har en budget på 43 mkr.
Ca 48 500 barn mellan 0-18 år.

46 Barn och ungdomars psykiska ohälsa – HÖK, Dokument till kvalitetssystem, Region 
Norrbotten. OBS – dokument under uppdatering.
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Utredningsuppdrag 19/18 - Redovisa en långsiktig 
handlingsplan för omställningen till nära vård

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner utredningsuppdrag 19/18 och antar 
handlingsplanen för omställning till nära vård i Region Kalmar län. 

Bakgrund
Regionfullmäktige har i Regionplanen 2019-2021 gett uppdraget att redovisa 
en långsiktig handlingsplan för nära vård.
Handlingsplanen innehåller långsiktiga aktiviteter som ska underlätta 
omställningsarbetet mot en mer nära vård. Den beskriver också behovet av 
samverkan och av nya arbetssätt. 
Handlingsplanen utgår från Region Kalmar läns vision och värdegrund och 
tydliggör att utvecklingen av nya arbetssätt behöver ske i samspel med 
verksamheten och med hjälp av invånarnas egen kraft.
Att främja hälsa är en viktig grundinställning i omställningen. Hälso- och 
sjukvården ska flytta sitt fokus från vård på sjukhus till mer öppna 
vårdformer nära invånarna. Regionen Kalmar län ska också arbeta för att 
underlätta för invånarna att själva kunna ta ansvar för och engagera sig i sin 
hälsa, bl.a. genom utökade digitala tjänster.
Nära vård definieras som nära i geografi, tid och/eller relation. En bra och 
nära relation mellan vårdgivare och patient är en grundfaktor för att känna 
sig trygg. Likaså en nära relation mellan vårdaktörer, den skapar en trygghet 
för den enskilde invånaren men också för medarbetarna inom regionen och 
länets kommuner.     
Handlingsplanen belyser regionens styrande principer för omställningen till 
nära vård samt de framgångsfaktorer som stödjer arbetet. 
Förflyttningen till en mer nära vård kommer att följas upp nationellt och 
lokalt genom ett antal indikatorer som tas fram inom ramen för SKL. Utöver 
det så kommer regionen att följa upp handlingsplanens aktiviteter. 
Redovisning kommer att ske på hälso- och sjukvårdsberedningen samt 
regionstyrelsens arbetsutskott. 
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Handlingsplan
Omställning till nära vård i Region Kalmar län

Syfte
Handlingsplanen syftar till att belysa de långsiktiga strategiska aktiviteterna för Region 
Kalmar läns omställning till en mer nära vård.

Mål
Omställningen till nära vård sker genom samverkan i vård och omsorg med nya/förändrade 
arbetssätt där invånaren behöver den.

Målgrupp
Regionens verksamheter

Ansvarig för dokumentet
Planeringsdirektör

Revideras och följs upp
Handlingsplanen ska följas upp årligen eller vid behov

Beslutsdatum och beslutsinstans
Beslutat av Regionstyrelsen den 
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Inledning
Förutsättningarna för framtidens hälso- och sjukvård förändras genom att människor lever 
längre och antalet äldre invånare ökar. Dessutom ökar antalet invånare med kroniska 
sjukdomar. Det innebär att hälso- och sjukvården behöver bli än mer kostnadseffektiv. Våra 
invånares behov av och förväntningar på tillgänglighet och delaktighet i sin vård har ändrats. 
Hälso- och sjukvården behöver därför förändras för att kunna möta samhällets utveckling. Det 
är önskvärt att skapa ett mer anpassat utbud av tjänster i hela länet utifrån individens behov. 
Det är också viktigt att jobba för en mer jämlik vård. Att utveckla vården mot en mer nära 
vård innebär en utveckling av nya arbetssätt i samverkan mellan primärvård, specialistvård 
och kommunal hälso- och sjukvård. Familje- och personcentrering ska vara förhållningsättet i 
varje möte och digitala verktyg ska användas där det är möjligt och önskvärt.

Denna handlingsplan för omställning till nära vård visar på de aktiviteter Region Kalmar län 
lägger fokus på i omställningsarbetet. Regionen följer på nära håll det arbete som sker 
nationellt inom ramen för utredningen om samordnad utveckling för god och nära vård. 
Handlingsplanen är också anpassad till överenskommelsen God och nära vård – En 
omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården från 2019. Omställningen 
genomförs i hela landet och samverkan krävs på alla nivåer för att klara uppdraget. Det är 
viktigt med långsiktig uthållighet för att klara denna omfattande hälso- och sjukvårdsreform.

Handlingsplanen tar hänsyn till regionens tidigare arbete med Framtidens hälso- och sjukvård, 
till årets kunskapsunderlag, till vår digitala målbild och vår ledarskapsstrategi. Innehållet i 
både Agenda 2030 och Vision e-hälsa 2025 har också beaktats.
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Målbild för Region Kalmar läns hälso- och sjukvård
Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv är Region Kalmar läns vision. Att främja 
hälsa är utgångspunkten i allt vi gör och ska genomsyra alla delar av organisationens 
verksamhet. Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos länets alla invånare, 
liksom möjligheterna att komma tillbaka till hälsa efter sjukdom och att leva väl med en 
kronisk sjukdom. 
Region Kalmar läns övergripande mål för hälso- och sjukvård är Sveriges bästa säkerhet, 
kvalitet och tillgänglighet. För att kunna fortsätta erbjuda detta är omställningen av hälso- och 
sjukvården till mer öppna och nära arbetsformer en förutsättning. 
Under 2017 togs en gemensam målbild fram för framtidens hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvården ska flytta sitt fokus från vård på sjukhus till mer öppna vårdformer nära invånarna 
och till prevention. Regionen ska underlätta för invånarna att själva kunna ta ansvar för och 
engagera sig i sin hälsa. Nya arbetssätt ska utvecklas för att tillgodose särskilt äldres behov av 
avancerad vård i hemmet. Målet är att kunna erbjuda tjänster digitalt när det är möjligt och 
fysiskt när det behövs. 
Arbetet följer den nationellt beslutade prioriteringsordning inom hälso- och sjukvården som 
sätter vården av livshotande akuta sjukdomar, vård av svåra kroniska sjukdomar, vård i livets 
slutskede samt vård av människor med nedsatt autonomi i prioriteringsgrupp ett. I 
prioriteringsgrupp två återfinns prevention och habilitering/rehabilitering. Dessa grupper 
omfattar både fysiska som psykiska sjukdomar.
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Nära vård i Kalmar län
Nära vård definieras som nära i geografi, tid och/eller relation. 

 Geografi avser de fysiska lokaler som vården använder, invånarens egna hem och 
digitala lösningar som är mindre beroende av fysisk plats.

 Tid avser att få vård vid rätt tidpunkt, av rätt kompetens samt i lämplig vårdform. 

 Relation avser vikten av kontinuitet där det är angeläget för att skapa trygghet hos våra 
invånare och kunna ge en effektiv vård när invånaren har ett stort vårdbehov, oavsett 
vårdform. 

En bra och nära relation mellan vårdaktörer skapar trygghet för den enskilde invånaren i den 
dagliga vården. Nära vård utgår från individuella förutsättningar och behov. Nära vård 
innebär nya/förändrade arbetssätt för hälsa, vård och omsorg. 

Omställningen innebär en kulturförändring för den samlade hälso- och sjukvården i länet, där 
alla medarbetare och chefer ska säkerställa att utvecklingen går åt samma håll. 
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Styrande principer

Region Kalmar län har följande styrande principer för omställningen till nära vård: 

 Främja hälsa 
 Möta invånare i öppna och nära vårdformer
 Skapa trygghet och kontinuitet för invånare och medarbetare
 Skapa förutsättningar för delaktighet 
 Tydligt visa nästa steg i vården 
 Samverka över organisationsgränser 
 Utveckla genom ordnad samverkan 
 Använda digitalisering och kompetensförsörjning som stöd

Vetenskapligt stöd 

I omställningen till en mer nära vård används vetenskapligt stöd i forskning på förändringar 
inom regionens vård i nära samverkan med Linnéuniversitet och Karolinska Institutet. Det ger 
både kortsiktig och långsiktig kvalitetssäkring av omställningen, samt oberoende granskning 
av resultaten. 

Uppföljning 

Omställningen till nära vård följs upp nationellt genom SKL, som har ett pågående projekt för 
att mäta och följa upp omställningen till nära vård. Projektet utarbetar bland annat ett antal 
nationella indikatorer. Regionen kommer att följa upp dessa indikatorer och denna 
handlingsplans aktiviteter. 

Indikatorer Region Kalmar län 
Innan de nationella indikatorerna är helt fastställda använder regionen följande 
uppföljningsmått för omställningen till nära vård, det finns i dagsläget inga målvärden utan 
utvecklingen är det som följs upp:

• Befolkning: Förtroende för vården (patientenkät) - ökning
• Process: Oplanerade återinskrivningar (utdata) Uppföljning i samverkan med 

länets kommuner (inom ramen för Länsgemensam ledning) - minskning
• Medarbetare: Andel specialistbevis i allmänmedicin (HR) – ökning
• Ekonomi: Kostnadsandel primärvård av helheten (ekonomi) – ökning

Regionens arbete med att stärka fast läkarkontakt följs upp genom följande indikatorer:

• Fast läkarkontakt i primärvården: 75 %
• Kontinuiteten följs upp inom ramen för Hälsoval
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Framgångsfaktorer
Region Kalmar län har en tradition av att jobba långsiktigt med mål och fokusområden. Till 
stöd används strategin Varje dag lite bättre - kraften hos många som utgör en stabil grund för 
utvecklingsarbete och ledarskap. Strategin är under ständig utveckling för att möta upp nya 
behov och utmaningar. Den är väletablerad, där delaktighet och spridning bland medarbetare, 
patientfokus och patientdelaktighet är viktiga delar. Målet är att skapa de bästa 
förutsättningarna för att kunna erbjuda invånarna en tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad 
hälso- och sjukvård. 

Samarbete över organisationsgränser
Samarbete över organisationsgränser inom regionen och mellan huvudmän ska ske på sådant 
sätt att invånaren uppfattar sin vård som sömlös. Ett välfungerande samarbete med länets 
kommuner och civilsamhällets funktioner är en viktig grund. Regionen har ett etablerat och 
välfungerande samarbete med länets kommuner. Därtill finns det lokala samarbetet mellan 
varje sjukhus, vårdavdelning, äldreboende, socialtjänst, skola och hälsovalsenhet.
Starka relationer och bra samarbete är grunden för att lyckas med omställningen till nära vård. 
Organisationsförändringar blir därmed enbart en konsekvens av förändrade arbetssätt om det 
finns behov utifrån arbetsmiljö och/eller kostnadseffektivitet. 

Digitalisering
Det finns en god kraft i att använda digitala verktyg för att ställa om vården till mer öppna och 
nära vårdformer. Invånarna ska lättare och snabbare få hjälp och stöd av vården när de 
behöver det. Strategin för invånarnas digitala kontakter beskriver både riktning, möjligheter 
och praktiska fall av hur vården kan se ut i en mer digital form. 

Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
Det fastställda grundläggande arbetssättet för daglig verksamhetsutveckling Varje dag lite 
bättre – kraften hos många fortsätter att vara basen. Det syftar på att även de små 
förbättringarna spelar roll - och inte sällan leder till större. Och att det är tillsammans - 
medarbetare, invånare och organisationer - med hjälp av kraften av allas förbättringsinsatser 
som vi ska ta oss an framtidens utmaningar.

Kompetensförsörjning
Den långsiktiga kompetensförsörjningen och omställningen till nära vård behöver följas åt 
och Region Kalmar läns personal- och kompetensförsörjningsstrategi behöver stödja 
utvecklingen av nära vård. Kompetensförsörjningen bör vara proaktiv och framtidsorienterad 
och stödja omställningsarbetet. En öppenhet ska finnas för att nya yrkesgrupper och nya 
kompetenser kan behövas vid nya/förändrade arbetssätt.

Stärkt ledarskap
Ledarskapets betydelse är väsentligt i förändringsarbete. Omställningen till nära vård är en 
förändring av hälso- och sjukvårdens kultur som kräver uthålliga och modiga ledare. Genom 
chef- och ledarskapsstrategin ska vi arbeta för ett tydligt chefskap och ett ledarskap som kan 
motivera medarbetarna till engagemang.
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Omvärldsspaning och sprida goda exempel
I arbetet med omställningen till nära vård är omvärldsspaning väsentligt. Interna goda 
exempel inom organisationen är viktiga att uppmärksamma för att utvärdera om det kan vara 
aktuellt att införa i hela verksamheten. Därtill används goda exempel från sjukvårdsregional, 
nationell och internationell nivå för att inspireras i omställningsarbetet. 
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Hälsa och livskvalitet i vardagen 
Individens egen kraft
Det är viktigt att ta tillvara på individens egen kraft för att uppnå både trygghet, minskad 
vårdkonsumtion och en kostnadseffektiv vård. Invånarna ska vara delaktiga i omställningen 
till nära vård och varje verksamhet ska vara lyhörd för den enskilde individens möjligheter att 
själv ta ökat ansvar i sin egen vård. 
Målet är att länets invånare ska kunna bibehålla och/eller uppnå fysisk och psykisk hälsa. 
Regionen ska därför erbjuda och ge stöd åt invånarna så att de själva ska kunna ta hand om 
sin hälsa och utföra mer egenvård. Denna förflyttning måste ske utifrån invånarnas och deras 
anhörigas förutsättningar. 
Invånarnas åsikter och förslag för utveckling/omställning av hälso- och sjukvården måste tas 
tillvara igenom hela arbetet med nära vård. Det kan vara genom fokusgrupper eller genom 
deltagande av patientrepresentanter i olika ledningsgrupper och arbetsgrupper. 

Patientkontrakt 
Patientkontrakt är ett sätt att ge patienten möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård och 
nyttja patientens egna resurser. Det innebär att individen och vårdgivaren tillsammans är 
överens om en plan där det framgår vilka vårdinsatser som ska genomföras, när dessa ska ske 
och vem som ska utföra dem. Hälso- och sjukvården ska utgå från patientens situation och i 
planeringen används frågan ”Vad är viktigt för mig?”. En patient som får rätt hjälp från början 
känner sig tryggare, vårdbehoven minskar och vården blir säkrare. Information om patientens 
vård ska följa med över de organisatoriska gränserna och det är särskilt viktigt vid övergångar 
mellan olika vårdgivare.

Främja hälsa 
Ett effektivt och strukturerat folkhälsoarbete är en viktig en del i omställningen till en mer 
nära vård. Livsstilsfaktorer utgör en viktig grundförutsättning för människors fysiska och 
psykiska hälsa. I det preventiva arbetet är det viktigt att nå alla grupper i samhället och det 
hälsofrämjande arbetet ska därför etableras lokalt och i samverkan med andra 
samhällsaktörer. Primärvården har därmed en nyckelroll i folkhälsoarbetet utifrån sin 
kompetens och sin stora kontaktyta mot befolkningen. Primärvården ska medverka i 
befolkningsinriktat hälsoarbete tillsammans med kommunerna och övriga delar av samhället.
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Vård hemma, i öppna vårdformer samt i slutenvård 
En förflyttning till mer öppna och nära vårdformer
Nya, förändrade arbetssätt leder till en ökning av specialiserad öppenvård, Region Kalmar 
läns primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och egenvård i hemmet. Det kan i nästa steg 
leda till ett minskat behov av vårdplatser. 
Genom en mer utbyggd vård i hemmet kan tillgänglighet och trygghet öka för invånaren. 
Omställningen innebär även utveckling från vård genom fysiska besök till digitala 
vårdkontakter där det är möjligt och önskvärt. Vårdinsatser i hemmet kan vara genom fysiska 
besök av vårdgivare och/eller digitalkonsult genom video tillsammans med annan vårdgivare 
på plats hos individen. 
Digitalt innebär också en möjlighet för individen att själv eller tillsammans med anhörig lösa 
sin vård genom telefon och e-tjänster som exempelvis video, chatt eller hemmonitorering. För 
individen kan i vissa fall den närmsta vården vara e-tjänster i mobiltelefon, vilket innebär att 
det är nära vård varhelst individen befinner sig geografiskt. 

Primärvården som hälso- och sjukvårdens bas
Primärvården består av flera aktörer och ett välfungerande samarbete mellan dessa krävs för 
att säkra en effektiv bas i hälso- och sjukvården. 
Primärvården befinner sig oftast geografiskt nära patienterna och behöver också befinna sig 
nära i tid och i relation. Att öka tillgänglighet till primärvården och att förbättra kontinuitet i 
vårdrelationen är därför viktigt. För att öka känslan av trygghet ska de patienterna som 
behöver det ska ha en fast läkarkontakt och en fast vårdkontakt i primärvården. 
En stärkt primärvård med god tillgänglighet bidrar till en mer jämlik hälsa och en ökad 
resurseffektivitet. Att hitta hållbara och stabila lösningar för att bemanna primärvården är 
därför prioriterat. Förutsättningar för en god arbetsmiljö i primärvården skapas genom att 
utveckla arbetssätt över organisationsgränser, där gemensamma kompetenser och resurser 
nyttjas. Alla kompetenser som vården har idag ska tas tillvara och möjligheterna att möta 
invånarens behov med nya kompetenser ska analyseras. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
I omställningen till nära vård beskrivs definitionen av nära ur tre aspekter: geografi, tid och 
relation. Relationen mellan invånaren och vården bygger på att parterna känner till varandra. 
För de invånare som har behov av många kontakter med vården är en fast läkarkontakt och 
kontinuitet nödvändigt för att skapa trygghet. Det innebär en lättnad och trygghet att vid 
behov veta vilken läkare man ska vända sig till och att denne har hela bilden av invånaren och 
invånarens sjukdomshistoria.

Relationen mellan de vårdaktörer som jobbar tillsammans för att stödja invånaren i sin hälsa 
är också viktig. En god relation mellan vårdaktörer säkerställer patientsäkerheten och innebär 
att invånaren kan undvika onödiga kontakter med vården.  Samverkan mellan vårdaktörerna 
ska skapa en tryggare vårdsituation för de individerna med störst behov. 
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Idag används begreppet fast vårdkontakt och fast läkarkontakt på olika sätt. För att tydliggöra 
uppdrag och innehåll behöver begreppet fast vårdkontakt och fast läkarkontakt analyseras och 
formas så att invånarna får en jämlik insats där kontinuitet i vårdrelationen är prioriterad.

Mobila lösningar och konsultation
Samarbetet mellan regionens tre sjukvårdsförvaltningar och länets kommuner stärks kring 
gemensamma arbetssätt för att möta invånaren i mer nära och öppna vårdformer. 
Utvecklingen med mer rörliga lösningar som mobila team och hembesök av fler kompetenser 
från fler verksamheter samordnas och stöds av den tekniska utvecklingen. Teamarbete mellan 
kommun, primärvård och den öppna specialiserade vården behöver utvecklas så att patienter 
kan få tillgång till avancerad vård i eget och särskilt boende på ett säkert sätt. 
Genom att exempelvis utveckla modeller för ett ökat stöd till kommun och primärvård från 
den öppna specialiserade vården på sjukhusen och från specialist psykiatrin kan tryggheten 
hos patienter i det egna hemmet öka. Vidare kan onödig sjukhusvård undvikas. Digital teknik 
vid konsultationer och samordnade vård- och omsorgsplaneringar och egenvård behöver 
utvecklas.

Samordning 
Samarbete över organisationsgränser med olika verksamheter har belysts tidigare. Även 
samordning mellan likvärdiga verksamheter är en viktig byggsten i utvecklingen av hela 
hälso- och sjukvården. 
Primärvårdens samordningsansvar behöver stärkas då primärvården ska i vård‐ och 
rehabiliteringsprocesser samverka såväl med berörda parter inom Region Kalmar läns 
organisation som externa parter och myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, organisationer, arbetsgivare, kommunala verksamheter och övriga i 
patientens vård engagerade personer. Uppdraget kräver ett personcentrerat och 
multiprofessionellt arbetssätt i samverkan med andra vård- och omsorgsgivare.  Syftet är 
bättre samordnad, individanpassad vård samt ökad trygghet för patienter och anhöriga. 
Tillsammans med länets kommuner sker utvecklingsarbete mot en mer nära vård. Målet är att 
invånarna upplever sin vård sömlös. Arbetet utförs inom ramen för Länsgemensam ledning 
där fyra områden är i fokus: Barn och unga, Missbruk och beroende, Psykisk hälsa och Äldre.

Tillgänglighet till akut vård
Det är angeläget att se över det akuta flödet och invånarnas sökmönster. Tillgängligheten hos 
alla verksamheter som bedriver jour och akut vård ska vara god. En önskvärd utveckling är att 
så långt det är möjligt och medicinskt säkert göra en förflyttning från akut/oplanerad vård till 
planerad vård. Arbetet med det akuta vårdflödet är en naturlig del i omställningen till nära 
vård.
En handlingsplan tas fram gällande tillgänglighet på länets akutmottagningar, där alla flöden 
kommer att ses över.
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Sammanfattning
Utvecklingen av vården mot en mer nära vård kräver att invånarna ska ha förutsättningar att ta 
ansvar och att vara delaktiga i planeringen av sin vård. Invånarnas olika sökmönster behöver 
mötas av vårdens tjänster och kompetenser. Det är en del i utvecklingen av nya och 
förändrade arbetssätt till mer öppna och nära vårdformer. 
Oavsett var i livet invånaren befinner sig ska denne känna sig trygg i vården och få stöd för en 
god hälsa. Regionen ska samarbeta med många parter för att kunna främja trygghet och hälsa. 
När det gäller barn och unga är skolan och föreningslivet viktiga parter för att förebygga både 
fysisk och psykisk ohälsa. När det gäller invånare som är mitt i livet är samarbetet med andra 
aktörer som exempelvis arbetsförmedling och försäkringskassa viktiga för att främja hälsan 
och stödja individens i sin vård. Samverkan med länets kommuner och med civilsamhället ger 
förutsättningar för att ha och behålla både en god psykisk och en god fysisk hälsa för våra 
äldre invånare. Regionen behöver också fokusera sitt arbete på att säkra kontinuiteten för de 
med störst vårdbehov. Primärvården har ett stort samordningsansvar som behöver stärkas. 
Omställningen till nära vård kräver långsiktighet, uthållighet och modigt ledarskap. Det krävs 
även goda förutsättningar för invånarnas delaktighet i sin vård samt engagemang och ansvar 
för genomförandet av omställningen hos alla regionens medarbetare. 
Delaktighet och dialog ska säkerställas genom framtagandet och användandet av en långsiktig 
kommunikationsstrategi för att informera invånarna om vårdens innehåll och skapa trygghet i 
vården. En långsiktig kommunikationsstrategi fastställs för att informera och skapa 
delaktighet hos medarbetarna samt en trygg arbetsmiljö. 
Det är viktigt att poängtera att mycket av förändringsarbetet handlar om att både ändra kultur 
och arbetssätt. Omställningen innebär att förflytta fokus till helheten och de gemensamma 
målen snarare än att bara se den egna organisationen, förvaltningen eller verksamheten. Det 
gäller också att skapa en kultur som präglas av proaktiva förhållningssätt och långsiktighet. 
Medarbetarna är delaktiga i planering och genomförande av omställningen från 
sjukhusdominans till arbetssätt i mer öppna och nära vårdformer. Målet nås med hjälp av 
tillitsstyrning och kunskapsstyrd vård. Kompetens och resurser följer arbetsuppgiften.
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Aktiviteter
Hälsa och livskvalitet i 
vardagen 

Använda invånarnas kraft i arbetet med omställningen till nära 
vård både centralt och lokalt i regionen. I varje möte används 
tydligt förhållningsätt med person- och familjecentrering. 
Patientkontrakt och en plan
För att säkerställa patientsäkerhet och invånarens delaktighet 
samt ansvar i sin vård behövs en gemensam planering för 
vårdens alla insatser. Verksamheterna använder patientkontrakt 
som verktyg för att tydliggöra nästa steg i vården.
Region Kalmar län deltar som pilot i Ineras förstudie om hur den 
praktiska lösningen av en övergripande planering kan 
säkerställas i journalsystem och 1177s e-tjänster. 
Främja hälsa
I alla delar i omställningsarbetet till nära vård, där det lämpligt 
och möjligt, ska folkhälsoperspektivet säkerställas för att uppnå 
långsiktig hälsa och minskat vårdbehov hos invånarna.

Kommunikationsstrategi
En långsiktig kommunikationsstrategi ska tas fram för att skapa 
trygghet för invånarna samt öka användningen av 1177 
Vårdguiden bland länets invånare.

Vård hemma, i öppna 
vårdformer samt i 
slutenvård 

Omställning till nära vård med arbetssätt som har fokus på 
samarbete och med ett och person- och familjecentrerat 
förhållningsätt. Digitala verktyg används där det är möjligt och 
önskvärt.
Samordnat införande
Säkerställa att förändring i arbetssätt över enhets- och 
verksamhets- eller organisationsgränser sker i samarbete och 
samförstånd. 

När en arbetsuppgift förflyttas säkerställs att kompetens och 
resurser följer med för uppdraget. Regionens kunskapsunderlag 
används i nyttoanalyser inför förändring av arbetssätt. 
Beskriva kärnan i goda exempel (internationellt, nationellt, 
sjukvårdsregionalt och regionalt) så att de kan breddinföras efter 
lämplig anpassning utifrån lokala förutsättningar.
Kommunikationsstrategi
En långsiktig kommunikationsstrategi för att informera 
medarbetarna om förändringar i vårdens innehåll, skapa en trygg 
arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för att vara delaktig i 
utvecklingen fastställs.
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Mobila team
Genomföra en analys av möjliga arbetssätt för mobila team i 
regionen, utifrån befintliga team i regionen och goda nationella 
exempel.

Samarbete över enhets- och organisationsgränser med 
konsultation
Analysera hur arbetssätt med konsultation 
(besök/telefon/video/utbildning/övriga digitala verktyg) som 
funktion kan använda över enhets- och organisationsgränser. 
Sker inom regionens verksamheter och i samarbete med 
kommunernas hälso- och sjukvård. 

Samarbete med länets kommuner
Säkerställa samordnade insatser av regionen och länets 
kommuner inom de fyra verksamhetsområden som är fastställda 
i Länsgemensam ledning: 
Barn och unga, Missbruk – och beroende, Psykisk hälsa samt 
Äldre.

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt
Analysera begreppet fast vårdkontakt och fast läkarkontakt för 
att forma uppdrag och innehåll. Hitta arbetsmodeller för att 
säkerställa kontinuitet i vårdrelationen.

Indikatorer
Följa upp omställningen till nära vård genom följande 
indikatorer:
Nationella:
Befolkning: Förtroende för vården (ökning) 
Process: Oplanerade återinskrivningar (minskning) 
Medarbetare: Andel specialistbevis i allmänmedicin (ökning) 
Ekonomi: Kostnadsandel primärvård av helheten (ökning) 
Regionens:
Fast läkarkontakt i primärvården (75 %)
Kontinuitet: följs upp inom ramen för Hälsoval
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Webbplats
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E-post
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-17

Ärendenummer 
RS 2019/363

Regionstab

Regionstyrelsen

Utredningsuppdrag 19/20 - Redovisa en strategi för 
invånarens digitala vårdkontakter tillsammans med en 
digital vårdgaranti 

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner utredningsuppdrag 19/20 och antar strategin för 
invånarens digitala vårdkontakter tillsammans med en digital vårdgaranti.
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för digital vårdgaranti.
Handlingsplanen följs upp årligen av regionstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund
Regionfullmäktige har i Regionplanen 2019-2021 gett uppdraget att redovisa 
en strategi för invånarens digitala vårdkontakter tillsammans med en digital 
vårdgaranti. 
Strategi för invånarens digitala vårdkontakter innehåller en målbild för 
Region Kalmar läns erbjudande till invånare inom digital hälso- och 
sjukvård. Den beskriver också hur verksamheterna ska förflytta sig mot 
målbilden.
Målbilden är vägledande för vart invånaren ska vända sig i olika situationer 
och hur hälso- och sjukvården möter upp mot invånarens behov. Målbilden 
konkretiseras genom att visa exempel på händelser en invånare kan ställas 
inför och visar vilka digitala stöd som krävs för att möta invånaren i dessa 
situationer.
Strategin ska vara vägledande för prioriteringar på lokal, regionövergripande 
och nationell nivå. Den bygger på Ineras målbild för första linjens vård samt 
delar av Cosmic utvecklingsplan, Regional digital agenda 2020 samt 
Strategin för digitalisering i Region Kalmar län. Strategin är en del av och 
stödjer Region Kalmar läns omställning mot en mer nära vård. 
För att strategin ska vara aktuell och vägledande bör den vid behov 
uppdateras med digitala tjänster och stöd samt nya exempel på scenarier.
De digitala tjänster som är prioriterade under planperioden kommer att anges 
i Regionplanen.
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För att tydliggöra vad som behöver göras och vilka steg som behöver tas för 
att uppnå målbilden ska en digitala handlingsplan tas fram. I 
handlingsplanen konkretiseras de funktioner som behöver finnas på plats för 
att uppnå målbilden, samt status på dessa. Handlingsplanen och riktning mot 
målbilden följs upp årligen i regionstyrelsens arbetsutskott.

Magnus Persson
utvecklingsdirektör

Bilaga
Strategi för invånarens digitala vårdkontakter
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Strategi för invånarens digitala vårdkontakter

Syfte
Strategi för invånarens digitala vårdkontakter presenterar en målbild för Region Kalmar läns 
erbjudande till invånare inom digital hälso- och sjukvård och beskriver hur vi ska förflytta oss 
mot målbilden. Syftet med strategin är skapa samsyn inom Region Kalmar län, om vart vi är 
på väg och vilka digitala tjänster som ska erbjudas våra invånare.

Mål
Målet med strategin är att använda digitaliseringens möjligheter för att stödja våra invånares 
hälsa i vardagen, skapa egenkraft vid sjukdom samt att med nya arbetssätt och digitalt stöd 
frigöra resurser i vår verksamhet. Genom denna omställning kan vi fortsätta skapa tid för det 
som inte kan digitaliseras - det fysiska mötet mellan invånaren och Region Kalmar län när så 
behövs.

Målgrupp
Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län.  

Ansvarig för dokumentet
Utvecklingsdirektör 

Revideras och följs upp
Vid behov

Beslutsdatum och beslutsinstans
Xxx 
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1. Bakgrund och förutsättningar

Strategi för invånarens digitala vårdkontakter innehåller en målbild för Region Kalmar läns 
erbjudande till invånare inom digital hälso- och sjukvård. Den beskriver också hur denna 
förflyttning mot målbilden ska ske.
Målbilden är vägledande för vart invånaren ska vända sig i olika situationer och hur hälso- 
och sjukvården möter upp mot invånarens behov. Målbilden konkretiseras genom att visa 
exempel på händelser en invånare kan ställas inför och visar vilka digitala stöd som krävs för 
att möta invånaren i dessa situationer.  
För att kunna möta de höga förväntningar som ställs på sjukvården, i dag och i framtiden, 
måste vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Digitaliseringen innebär en 
möjlighet att effektivisera för att möta det ökade vårdbehovet som prognosticerats. För att 
effekten av digitaliseringen ska kunna tas tillvara på bästa sätt måste det ske en omställning.  
Det handlar inte så mycket om tekniska lösningar utan om verksamhetsutveckling för nya sätt 
att arbeta och möta våra invånare. Ambitionen för strategin är att använda digitaliseringens 
möjligheter för att stödja våra invånares hälsa i vardagen, skapa egenkraft vid sjukdom samt 
att med nya arbetssätt och digitalt stöd frigöra resurser i vår verksamhet. Genom denna 
omställning kan vi fortsätta skapa tid för det som inte kan digitaliseras - det fysiska mötet 
mellan invånaren och Region Kalmar län när så behövs. 
Strategin ska vara vägledande för prioriteringar på lokal, regionövergripande och nationell 
nivå. Den bygger på Ineras målbild för första linjens vård samt delar av Cosmic 
utvecklingsplan, Regional digital agenda 2020 samt Strategin för digitalisering i Region 
Kalmar län. Strategin stödjer även Region Kalmar läns omställning mot en mer nära vård. 
För att strategin ska vara aktuell och vägledande bör den vid behov uppdateras med digitala 
tjänster och stöd samt nya exempel på scenarios. 
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Målbild för Region Kalmar läns hälso- och sjukvård 
Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv är Region Kalmar läns vision och det vi 
alla strävar efter. Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos länets alla invånare, 
liksom möjligheterna att komma tillbaka till hälsa efter sjukdom och att leva väl med en 
kronisk sjukdom. 
Under 2017 tog dåvarande Landstinget fram en gemensam målbild för framtidens hälso- och 
sjukvård. Målbilden innebär att hälso- och sjukvården ska flytta närmare invånaren med fokus 
på prevention och trygghet. Hälso- och sjukvården ska flytta fokus från vård på sjukhus till 
mer öppna vårdformer nära invånarna, prevention samt att underlätta för invånarna att själva 
kunna ta ansvar för och engagera sig i sin hälsa. Nya arbetssätt ska utvecklas för att tillgodose 
särskilt äldres behov av avancerad vård i hemmet. 

Hälsa och livskvalitet i vardagen
Region Kalmar län ska stödja invånare till hälsosammare levnadsvanor och till ansvar och 
engagemang för sin egen hälsa. För detta krävs fokus på att stärka människors egen kraft och 
möjlighet att ta ansvar för delar av sin vård. Många människor vill själva ta ansvar för sin hälsa 
och det ska Region Kalmar län skapa förutsättningar för och stimulera. Genom att utveckla 
tjänster som underlättar för invånare med kroniska sjukdomar att göra egna mätningar och 
bedömningar underlättas livet för invånaren. 
Vård hemma
Sjukvård i hemmet innebär att patienten får den vård hen behöver hemma i stället för att besöka 
hälso- och sjukvården. Mycket av den vård som idag kan även med rätt förutsättningar göras i 
patientens hem, med stöd av vård- och/eller omsorgspersonal. Kontinuitet och trygghet är viktiga 
begrepp när vården flyttar närmare invånaren. Personer med många vårdkontakter ska uppleva 
en sammanhållen vård där region och kommun tar gemensamt ansvar.
Öppenvård 
En stor grupp patienter bedöms kunna få vårdbehovet tillgodosett utanför akutsjukhuset. 
Primärvården ska stärkas och tydliggöras som ingång till hälso- och sjukvården och som 
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koordinerande funktion. Nya vårdkoncept ska utvecklas där primärvården, den specialiserade 
somatiska och psykiatriska vården och kommunal vård och omsorg samverkar. 
Slutenvård
Vård på sjukhus ges till patienter vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom 
öppenvård eller hemsjukvård. Sjukvården ska ges på den nivå som ger det bästa möjliga 
slutresultatet för patienten, naturligtvis med lämplig hänsyn också till effektivitet i 
resursanvändningen. Välfungerande vårdkedjor är en av de viktigaste faktorerna ur ett 
patientperspektiv. 

Omställning mot nära vård 
Begreppet nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Omställning 
till nära vård pågår på både lokal, regional och nationell nivå och är en förutsättning för att 
resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler. Nära vård utgår från 
individuella förutsättningar och behov samt innebär nya och förändrade arbetssätt. Dessa 
arbetssätt ska skapa ett sammanhållet system där patienten upplever hälso- och sjukvården 
som sömlös vilket förutsätter att flera vårdaktörer tar gemensamt ansvar.
Region Kalmar län följer definitionen av Nära vård utifrån Sveriges kommuner och landsting 
beskrivning. Det innebär att nära vård:

 är nära i geografi, tid och/eller relation
 utgår från individuella förutsättningar och behov
 innebär nya arbetssätt för hälsa, vård och omsorg
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Region Kalmar län har valt följande styrande principer för omställningen mot en mer nära 
vård: 

 Främja hälsa så långt det går
 Möta invånare i öppna och nära vårdformer
 Skapa trygghet och kontinuitet för invånare och medarbetare
 Skapa förutsättningar för delaktighet 
 Visa tydligt nästa steg i vården 
 Samverka över organisationsgränser 
 Utveckla genom ordnad samverkan 
 Använda digitalisering och kompetensförsörjning som stöd
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2. Digital vårdgaranti
Invånare i Region Kalmar län ska erbjudas hälso- och sjukvård enligt den nationella 
vårdgarantin. Som en naturlig del i den digitala målbilden ska vårdgarantin utökas till 
att även gälla digitala kontakter under förflyttningen mot målbilden.
Invånare ska kunna välja hur de vill kontakta vården. E-tjänster, telefon eller 
videobesök ska vara lika naturliga delar av vårdutbudet som ett besök på plats hos 
läkaren, psykologen eller sjuksköterskan på en mottagning där så bedöms som möjligt 
utan risk för försämrad kvalitet eller patientsäkerhet. Oavsett vilken kanal en invånare 
väljer gäller samma tider och förutsättningar som i den nationella vårdgarantin:

 Kontakt med primärvården samma dag

 Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i 
primärvården 

 Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

 Du kan bli hänvisad till en annan mottagning.

Som ett första steg i den digitala vårdgarantin inom Region Kalmar län kommer 
erbjudandet till våra invånare vara:

 Kontaktgaranti – alla enheter inom primärvården ska vara digitalt tillgängliga för 
våra invånare genom ett specificerat basutbud av digitala tjänster.

 Svarsgaranti – en digital kontakt vid våra hälsocentraler skall besvaras inom 24 
timmar. Kontakt på helgdag besvaras nästkommande vardag.

 Tillgänglighetsgaranti – alla digitala tjänster i basutbudet ska så långt som 
möjligt vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Digital 
tjänsteutveckling ska drivas med ett användarperspektiv med ambitionen att 
tjänsterna ska kunna användas oavsett teknikvana eller funktionsförmåga.  

Det specificerade basutbudet för primärvården kan ändras allt eftersom utvecklingen 
går framåt och i dagsläget utgörs det av följande e-tjänster:

Av eller omboka tid 
Beställ tryckta journalkopior 
Boka telefontid
Boka tid
Hjälp oss att bli bättre
Förnya recept
Kontakta oss
Förnya diabeteshjälpmedel
Förnya inkontinenshjälpmedel
Välj hälsocentral
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Intentionen är att stegvis stärka vårdgarantin genom specificerade basutbud även för 
enheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt psykiatrin under förflyttningen 
mot målbilden.
För att följa den digitala vårdgarantin krävs tillförlitliga metoder och stöd för att mäta 
svarstider och digitala kontakter. Metoder och stöd behöver vara i drift innan den 
digitala vårdgarantin sätts i bruk. 
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3. Strategi och målbild 

Digitalt i första hand 
Region Kalmar län ska erbjuda digitala tjänster när det går och fysiska tjänster när det behövs. 
Det innebär att: 

 Invånaren är huvudaktören i sitt eget ärende och ska kunna göra så mycket som 
möjligt själv genom hela ärendeflödet, exempelvis söka information, lämna uppgifter 
om hälsostatus, boka tid för konsultation och följa upp sina resultat.

 Invånare ska kunna få svar på sina frågor dygnet runt, i första hand digitalt men med 
möjlighet till fysisk kontakt vid behov. Principer som god vård, rätt vård i rätt tid och 
det fria vårdvalet gäller. 

 Invånare ska kunna välja hur de vill kontakta vården. Varje enskild persons 
förutsättningar, resurser, begränsningar och behov är avgörande för hur vårdkontakten 
ser ut. E-tjänster, telefon eller videobesök ska vara lika naturliga delar av vårdutbudet 
som ett besök på plats.

 Invånare ska bli erbjudna digitala vårdkontakter och möten i första hand, samtidigt 
som möjligheten att besöka sin mottagning fysiskt kvarstår.
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1177 Vårdguiden ska vara startpunkten 
1177 Vårdguiden ska vara den naturliga ingången för kontakt med hälso- och sjukvården. 
Invånare ska kunna välja mellan att klicka in eller ringa in. Vid behov lotsas invånaren direkt 
vidare till en digital vårdkontakt eller kan själv boka tid om ett fysiskt vårdmöte behövs.
Via 1177 Vårdguiden ska invånaren erbjudas ett sammanhängande ärendeflöde vid en 
hälsofråga, oavsett vilka vårdgivare som blir involverade i ärendet. 1177 Vårdguiden är 
invånarens samlingsplats för överblick över alla hälso-, vård- och omsorgsärenden samt all 
personlig hälsoinformation från vårdgivares olika system.

Kontinuerlig information, automatisering och självservice 
Invånarens egenifyllda information om sig själv, exempelvis aktuella symtom, förs vidare till 
relevant vårdpersonal som är en del av ett ärendeflöde, oavsett organisationsform och val av 
digital kanal. Samma information behöver inte lämnas mer än en gång. Detta gäller både inom 
och över kommun-, och regiongränser. Som patient ska man få kontinuerlig information om 
vad nästa steg i vården är – inför, under och efter ett vårdbesök.
För att öka tillgängligheten till vården och använda Region Kalmar läns resurser på bästa sätt 
– ska automatisering och självservice alltid erbjudas där så är möjligt utan risk för försämrad 
kvalitet eller patientsäkerhet. Till exempel ska invånare själva kunna lämna uppgifter om sin 
hälsostatus digitalt och automatiskt bli guidade till rätt vårdnivå eller egenvårdsråd. Tider ska 
kunna om och avbokas digitalt utan inblandning av personella resurser.

Hälsa i vardagen och hjälp till självhjälp
Region Kalmar län ska stärka och stötta invånarna i vardagen genom kvalitetssäkrad 
information, kunskap och inspiration till en hälsofrämjande livsstil. Via 1177 vårdguiden ska 
invånare erbjudas hjälp till självhjälp som gör det enkelt att ta eget ansvar för hälsa och 
egenvård. Digitala tjänster för självskattning av symptom, symptomguider och egenvårdsråd 
är exempel på tjänster som hjälper invånare att hitta svar på sina hälsofrågor och själv lösa 
sina ärenden på egen hand.  

Guidning till rätt vårdnivå
Region Kalmar län ska möta behov med rätt resurser. Invånaren guidas alltid till rätt vårdnivå 
och till rätt vårdkompetens beroende på behov. Digital hälso- och sjukvård erbjuds när det är 
möjligt och fysisk om det behövs. Ingången är alltid digitalt först. 
Via 1177 Vårdguiden kan hälsostatus lämnas digitalt och guidning sker till rätt vårdnivå. Det 
kan handla om digital vård eller att invånaren själv kan boka ett fysiskt vårdmöte via 1177 
vårdguiden då behovet är bedömt.
Kontakten med hälso- och sjukvården ska kunna ske på flera sätt. Till exempel ska invånaren 
själv kunna söka information själv, kommunicera digitalt antingen med en robot eller med 
vårdpersonal, eller kunna träffa vårdpersonal vid ett fysiskt möte. 

Bedömning och behandling på distans
Som ett viktigt steg i omställningen mot nära vård ska patienter erbjudas bedömning och 
behandling på distans där så bedöms möjligt utan risk för försämrad kvalitet eller 
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patientsäkerhet. Genom digitala stöd och behandlingsprogram, egenmätning, 
hemmonitorering, konsultationer och dialoger via telefon, chatt eller video görs en 
förflyttning från vård på sjukhus till en mer nära vård i hemmet, på hälsocentralen eller var 
patienten önskar sig. 

Digitala stöd för informationsutbyte mellan olika vårdaktörer ska underlätta samordning 
mellan vårdgivare, patienter och närstående. Detta gäller såväl kommunens hälso- och 
sjukvård, Region Kalmar län och andra berörda aktörer.

Exempel 
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4. Digitala tjänster 
För att kunna möta de höga förväntningar som ställs på sjukvården, i dag och i framtiden, 
måste digitaliseringens möjligheter tillvaratas på bästa sätt. Digitaliseringen innebär en 
möjlighet att effektivisera för att möta det ökade vårdbehovet. Det finns stora utmaningar med 
digitaliseringen och då handlar det inte så mycket om de tekniska lösningarna utan mer om 
den omställning som måste ske med anledning av digitaliseringen för att effekten av den ska 
kunna tas tillvara på bästa sätt. Det handlar om verksamhetsutveckling för nya sätt att arbeta 
och möta våra invånare. Ambitionen för strategin är att använda digitaliserings möjligheter 
där det är möjligt för att frigöra tid och möjliggöra fokus på det fysiska mötet när det behövs. 

För att nå målbilden och kunna erbjuda en viss digital tjänst behöver i huvudsak tre delar 
finnas på plats:

 Nödvändiga stöd och funktioner för den digitala tjänsten

 Arbetssätt och rutiner för att arbeta med tjänsten 

 Information och kunskap om hur man använder tjänsten – detta gäller både invånare 
och medarbetare i Region Kalmar län

Utvecklingen av stöd och funktioner för olika tjänster har kommit olika långt. En del är klara 
för implementering, vissa har påbörjat installation, några är under utveckling och andra har 
ännu inte påbörjats men finns i utvecklingsplaner för Cosmic eller hos Inera. 
Nedan följer en översikt över status för olika digitala stöd och funktioner dels för att kunna 
erbjuda digitala tjänster till invånare och dels funktioner för våra verksamheter.

För invånare 

Vårdmöten och konsultation på distans 

Teknik finns tillgänglig Utveckling pågår Utveckling ej startad

Telefon Videokonsultation

Asynkron chat

Synkron chat 

Kunskap, rådgivning och bedömning  

Teknik finns tillgänglig Utveckling pågår Utveckling ej startad
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Anamnesupptagning via 
internet

Kvalitetssäkrad 
information

Triagering via 1177.se 

Stöd och bedömning 

Teknik finns tillgänglig Utveckling pågår Utveckling ej startad

Stöd och 
behandlingsprogram

Hemmonitorering 

Egen mätning och skattning 

Information som följer individen och kontinuerlig info 

Teknik finns tillgänglig Utveckling pågår Utveckling ej startad

Mer information 
via journalen 

Samtycke

Remisstatus 

Kontinuerlig information om 
nästa steg

Digital service och självservice 

Teknik finns tillgänglig Utveckling pågår Utveckling ej startad

Anmälningsskärmar Kallelser Egenremisser med 
bild/media

Formulär, tex 
hälsodeklarationer

E-frikort Anmälan till besök

Boka, om- och avboka tider Översikt läkemedel Beställa elektroniska intyg

Se alla dina bokade tider Tillgängligt vårdutbud 
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Läsa/beställa journal

Förnyelse av recept 

Beställa hjälpmedel

Beställa provtagning

Patients egen provtagning

Beställa läkemedelsnära 
produkter

För medarbetare/verksamhet 

Digitala tjänster/funktioner för verksamheter 

Teknik finns tillgänglig Utveckling pågår Utveckling ej startad

Bildhantering (multimedia 
toolkit) 

 Remiss i Cosmic för 
(Radiologen)

Utökad sms för provsvar 
(automatiserat)

Cosmic Nova Tablet – mobil 
lösning för dokumentation 
och tillgång till journal 

Operationsplaneringssystem 
i Cosmic (T2)

Integration av Aria 
(Strålkliniken)

Utökning av antalet typer av 
e-remisser

Mödrahälsovårdssystem i 
Cosmic (Birth) 

Automatisk överföring av 
resultat från patientnära 
analysinstrument till Cosmic

Standardiserad 
vårddokumentation 

Taligenkänning/röststyrning

Dokumentation från 
ambulansen överförs till 
Cosmic

Stöd för digitalt 
informationsutbyte med 
externa labb
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5. Så förflyttar vi oss mot målbilden 

De digitala tjänster som är prioriterade under planperioden kommer tillsammans med mål och 
mått att anges i Regionplanen.
För att tydliggöra vad som behöver göras och vilka steg som behöver tas för att uppnå 
målbilden och införa digitala tjänster ska en digital handlingsplan tas fram. I handlingsplanen 
konkretiseras de stöd och funktioner som behöver finnas på plats för att tillhandahålla de 
digitala tjänsterna och göra förflyttningar mot målbilden. Den digitala handlingsplanen följs 
upp och revideras årligen för att gå hand i hand med Cosmic utvecklingsplan, Regionplan och 
förvaltningsplaner enligt PM3 modellen.
Planering för genomförande och uppföljning av den digitala handlingsplanen sker regelbundet 
i samverkan mellan:

 Projektkontor
 Objektledning
 Central verksamhetsutveckling 
 Samordnare för lokala verksamhetsutvecklare
 Kommunikation 
 Sjukhuschefer
 Verksamhetschefer
 Förvaltningschefer

Region Kalmar län har ett samarbetsavtal med Linneuniversitetet som möjliggör 
hjälp med kompetensutveckling och utvärderingsarbete vid införande av digitala 
tjänster och lösningar. 
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Ändringshistorik

Datum Ändring Utförd av
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Landstinget i Kalmar län
Webbplats
Ltkalmar.se

E-post
psykiatriforvaltningen@ltkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Psykiatriförvaltningen
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Landstingshuset
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2019-07-29

Psykiatriförvaltningen
Administrativ ledning

Utredningsuppdrag 19/22 - Utreda förutsättningarna för att 
genomföra pilotprojekt med psykiatrisk akutbil 

Förslag till beslut 
1. Regionstyrelsen godkänner redovisning och planering gällande
utredningsuppdrag 19/22 – Utreda möjligheterna under planperioden
genomföra pilotprojekt med psykiatrisk akutbil

2. Återrapportering ska ske till regionstyrelsen i mars 2021.

Bakgrund
I regionplanen 2019-2020 anges att utreda förutsättningarna för pilotprojekt 
med psykiatrisk akutbil.
Psykiatriförvaltningen har tillsammans med ambulansverksamheten under 
våren 2019 genomfört ett förenklat utredningsarbete runt aktuellt behov av 
psykiatriska akuttransporter. Resultatet visar att cirka 15 patienter/månad i 
den södra länsdelen samt 7 patienter/månad i den norra länsdelen, bedöms i 
dagsläget vara adekvata akuttransporter med ambulans till de psykiatriska 
akutmottagningarna. Förklaring till att detta är relevanta transporter är att 
dessa patienter, under våren 2019, då mätningen genomförts, oftast även 
inneburit inskrivning i psykiatrisk heldygnsvårdavdelning.

Via SOS-alarm har ambulans larmats för akuta transporter rörande i 
huvudsak suicid bedömning efter uttalad avsikt om självmord, samt transport 
av akuta förgiftningstillstånd, relaterat till omfattande missbruk. Inom denna 
grupp av människor återfinns även mångbesökare.

När det gäller patienter med omfattande missbruk eller patienter som 
befinner sig i behandlingshemsvistelser sker återkommande larm till SOS 
alarm som en effekt av nedsatt förmåga till logiskt och realistiskt tänkande. 
Dels som inverkan av droger eller alkohol men också som en effekt av 
mångårigt missbruk.
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Landstinget i Kalmar län

Datum
2019-07-29   

  

Sida
2 (2)

Pilotprojekt
1. För att förbättra ambulanstransporterna till regionens akutpsykiatriska 
mottagningar föreslås att inom ramen för ett pilotprojekt följande aktiviteter 
under 2020.

- Skapa beslutstöd till ambulanspersonal med specifik inriktning på 
akut psykiatriska tillstånd.

- Öka samverkan mellan vården och socialtjänsten för att hjälpa 
människor med missbruksproblematik att få hjälp med korrekt 
transporttjänst vid olika behov och att optimera tillfällen då kontakt 
tas med SOS alarm.

- Att få människor med missbruksproblematik att mer ta hjälp av 
boendestödjare, god man, nattpatrull, hemtjänst mm.

- Skapa vårdplansanteckningar som även beskriver eventuella 
specifika behov som kan vara grund till akuta ambulanstransport till 
akutpsykiatrisk mottagning.

- Ytterligare fördjupa samarbetet mellan de psykiatriska 
akutmottagningarna och ambulansverksamheterna i Region Kalmar 
län.

2. För att ytterligare förstärka tillgänglighet samt kvalitet och patientsäkerhet 
planeras, inom ramen för pilotprojektet, resursförstärkning vid psykiatrisk 
akutmottagning i Kalmar. Ambitionen är att vårdpersonal med erfarenhet av 
akutpsykiatri ska kunna följa med ambulanstransport som ett stöd, såväl för 
ambulanspersonalen som för patienten. Därmed finns också en förhoppning 
att kunna minska behov av polishandräckningar. Denna del i pilotprojektet 
kommer att pågå cirka sex månader med början hösten 2020 och därefter 
utvärderas. Ekonomiska resurser bör avsättas i Regionplan 2020-2022.

Planering
Efter beslut påbörja utökad samverkan enligt första stycket samt pröva 
modell enligt andra stycket.

Florence Eddyson Hägg
Psykiatridirektör
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-06-25

Ärendenummer 
RS 2019/371

Regionstab 

Regionstyrelsen

Utredningsuppdrag 19/24 Redovisa en 
ledarskapsstrategi

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/24 – 
Redovisa en ledarskapsstrategi.
Regionstyrelsen antar Region Kalmar läns chefs- och ledarskapsstrategi.

Bakgrund
Regionstyrelsen har i Regionplanen 2019-2021 gett uppdraget att ta fram en 
ledarskapsstrategi. Syftet med chef- och ledarskapsstrategin är att skapa 
samsyn kring hur Region Kalmar län ska ledas för att nå uppsatta mål samt 
att tydliggöra de krav som ställs på chef- och ledarskapet och vilka 
förutsättningar som ges för chefsuppdraget.
Det är en uttalad strategi för Region Kalmar län att systematisk förbättring 
av verksamheten, som bygger på allas insatser och engagemang ska möta 
framtida utmaningar. Region Kalmar läns chefer och ledare är 
nyckelpersoner i arbetet mot vår vision och har en avgörande betydelse för 
att Region Kalmar län ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Chefs- och ledarskapsstrategin tydliggör vilka krav som ställs på chef- och 
ledarskapet samt vilka förutsättningar som ges för att kunna genomföra 
uppdraget på ett meningsfullt, utvecklande och hållbart sätt. 
Region Kalmar läns värdegrund utgör basen för allt chef- och ledarskap. Den 
ska ge vägledning i beslutsfattande och riktning för chef och ledare. Det 
innebär att varje chef ska känna sig väl förankrad i våra förhållningssätt. 
Värdegrunderna är därför särskilt beskrivna i strategin ur ett 
ledarskapsperspektiv.
Sammantaget utgör chefs- och ledarskapsstrategin en ram för ett tydligt 
chefskap genom det utvecklande ledarskapet. Som en följd av strategins 
riktning kommer Region Kalmar läns chefsriktlinje att omarbetas för att 
ytterligare beskriva arbetet med exempelvis chefsförsörjning, värdegrund 
och chefers uppdragsbeskrivning.
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Region Kalmar län
Datum
2019-06-25

Sida
2 (2)

Helen Persson
HR-direktör

Bilaga
Region Kalmar läns chef- och ledarskapsstrategi
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Chef- och ledarskapsstrategi

Syfte
Syftet med chef- och ledarskapsstrategin är att skapa samsyn kring hur Region Kalmar län 
ska ledas för att nå uppsatta mål. Syftet är också att tydliggöra de krav som ställs på chef- 
och ledarskapet samt vilka förutsättningar som ges för chefsuppdraget.

Mål
Målet är att uppnå Region Kalmar läns mål och vision.

Målgrupp
Strategin riktar sig till samtliga chefer och ledare i Region Kalmar län.

Ansvarig för dokumentet
HR-direktören

Revideras och följs upp
Chef- och ledarskapsstrategin revideras vid behov.

Beslutsdatum och beslutsinstans
2019-10-31 Regionstyrelsen
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Utvecklande ledarskap – Region Kalmar läns Chef- och ledarskapsstrategi

Region Kalmar län har visionen Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv och 
genom strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många! arbetar vi med att ständigt 
förbättra och utveckla verksamheten. Det betyder att vi ska vara en lärande organisation där 
både små förbättringar och stora kliv har betydelse. Med systematisk förbättring av 
verksamheten genom allas engagemang och insatser ska Region Kalmar län möta framtida 
utmaningar.
Region Kalmar läns chefer och ledare är nyckelpersoner i arbetet mot vår vision och har 
avgörande betydelse för att Region Kalmar län ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. 
Våra chefer är kulturbärare som ska verka för ett klimat som uppmuntrar och tar tillvara på 
förbättringsidéer och innovativa lösningar som gynnar invånare och samarbetspartners. 
Med en chef- och ledarskapsstrategi skapas samsyn kring hur Region Kalmar län ska ledas för 
att nå uppsatta mål. Strategin tydliggör vilka krav som ställs på chef- och ledarskapet samt 
vilka förutsättningar som ges för att kunna genomföra uppdraget på ett meningsfullt, 
utvecklande och hållbart sätt. 

Värdegrund

Region Kalmar läns värdegrund utgör basen för chef- och ledarskapet. Den ska ge vägledning 
i beslutsfattande och riktning för chefer och ledare. 
Öppet – att som chef vara tydlig och lyhörd i sin kommunikation, bemöta andra med respekt 
och verka för en jämlik och inkluderande arbetsplats. 
Engagerat – att som chef vilja driva utveckling och förbättring, involvera och skapa 
engagemang hos sina medarbetare och uppmuntra till personlig utveckling. 
Kunnigt - att som chef agera professionellt och etiskt, skapa förståelse och mening kring mål 
och beslut, se helheten och agera för Region Kalmar läns bästa.

Chefskap och ledarskap
I ett chefsuppdrag ingår både chefskap och ledarskap. Att vara chef är en profession i sig, som 
kräver särskilda kompetenser och förmågor.

Ett tydligt chefskap
I Region Kalmar län har chefen ett helhetsansvar för sin verksamhet, ekonomi och 
medarbetare. Det innebär att sätta mål, planera, organisera, samordna och utvärdera arbetet. 
Som chef har man ansvar för att arbeta mot de övergripande målen och relatera dem till sina 
verksamhetsmål. Chefen kommunicerar beslut och relevant information åt båda håll i 
organisationen på ett sätt så att mottagaren kan ta emot och förstå den. 
Som chef i en politiskt styrd organisation behövs kunskap om och förståelse för den politiska 
processen. Chefen företräder Region Kalmar län vid alla tillfällen som verksamheten 
diskuteras. 
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Ett utvecklande ledarskap
Utifrån vår värdegrund väljer vi att arbeta med det utvecklande ledarskapet. Det är en 
forskningsbaserad modell som gynnar individuell utveckling och organisatoriskt resultat. I det 
utvecklande ledarskapet är chefen tydlig med riktning och mål och litar till medarbetarens 
förmåga att förstå hur målet ska nås. 
Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av att vara föredöme, visa personlig omtanke och 
kunna inspirera och motivera sina medarbetare. Det handlar om relationer, värderingar och 
arbetsklimat samt att skapa engagemang och delaktighet. 

Förutsättningar för chef- och ledarskapet
Chefer i Region Kalmar län behöver ges förutsättningar att bedriva ett chef- och ledarskap 
som är ansvarstagande, utvecklande och hållbart över tid. 
Det innebär tydlighet kring uppdraget så att chefen kan förstå och bedöma vilken insats och 
vilka kunskaper som krävs för uppdraget. Varje ny chef ska få en introduktion som ger 
kunskap om den egna arbetsplatsen och förvaltningen i sin helhet. Introduktionen ska 
möjliggöra en bra start som chef. Utöver lokalnivå ska introduktion även ges för kunskap och 
förståelse för regionen som helhet. 
Utifrån de krav som ställs på Region Kalmar läns chefer, exempelvis inom områdena 
utveckling, kompetensförsörjning och ekonomi behöver cheferna ha tillgång till professionellt 
stöd. Stödet organiseras utifrån respektive förvaltnings förutsättningar.
För att öka möjligheterna till bättre arbetsmiljö och verksamhetsnära chefskap arbetar Region 
Kalmar län med ett riktvärde för antal medarbetare per chef. Riktvärdet är högst 35 
medarbetare per chef med ambitionen att på sikt minska till 25 medarbetare per chef. Antalet 
medarbetare ställs i relation till verksamhetens organisation, struktur, geografi med mera, och 
kan därför bli både högre och lägre än riktvärdet.

Utveckling i chef- och ledarskapet
Region Kalmar län ska stödja chefers utveckling så att uppdraget kan fullföljas på bästa sätt. 
Kompetenta och motiverade chefer attraherar nya chefer och medarbetare, vilket är 
avgörande för att bibehålla en verksamhet med hög kvalitet, tillgänglighet och säkerhet. Alla 
chefer i Region Kalmar län ska årligen i medarbetarsamtal med närmaste chef få återkoppling 
på sitt uppdrag och utifrån det planera utvecklingen framåt. 
Det är obligatoriskt för samtliga chefer i Region Kalmar län att gå utbildning i chefskap och 
systemförståelse samt Utvecklande ledarskap. Utöver dessa ska även riktade utbildningar, 
såsom Indirekt ledarskap till ledningsgrupper och chefer som leder annan chef, finnas 
tillgängliga. Nya chefer ska erbjudas stöd i form av mentorskap eller handledning. 
Samverkan och erfarenhetsutbyte mellan chefer ska möjliggöras genom chefsnätverk och 
coachande chefsgrupper.  
För Region Kalmar län är det viktigt att arbeta för ständig förnyelse inom ledarskapet och vi 
ska inspirera och motivera unga medarbetare att intressera sig för chef- och ledarskap, 
exempelvis genom Region Kalmar läns traineeprogram
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-12

Kollektivtrafiknämnden

§ 79 Ärendenummer KTN 2019/128

Yttrande över trafikförsörjningsprogram för Blekinge 
för 2020-2023

Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på Region Blekinges förslag till Trafikförsörjningsprogram 
2020-2023. 
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge. 

Bakgrund
Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Kalmar län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Blekinge 
framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge län. 

Trafikförsörjningsprogrammet är ett verktyg för att prioritera, styra och 
utveckla kollektivtrafiken i Region Blekinge. Programmet ger också 
riktlinjer för planering av infrastrukturen såväl på det kommunala som på det 
statliga vägnätet. 

Programförslaget kopplar på ett tydligt sätt till regionens regionala 
utvecklingsstrategi och andra styrande dokument på olika nivåer. Processen 
kring framtagandet av programförslaget har också genomförts på ett 
förtjänstfullt sätt. 

Ur Region Kalmar läns synvinkel är det framför allt Region Blekinges 
ambitioner för den länsöverskridande trafiken i sydöstra Sverige som är 
intressanta.

I redovisat förslag till yttrande framgår huvudsakligen följande. Region 
Kalmar län föreslår att Region Blekinge län låter ”Positionspapper 
Kollektivtrafik 2019” bli en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet i likhet 
med de ambitioner som finns i övriga län inom Regionsamverkan 
Sydsverige, där arbetet med att revidera trafikförsörjningsprogrammen 
pågår.

Det av Trafikverket inledda arbetet med en åtgärdsvalsstudie för Kust till 
Kustbanan öppnar en möjlighet för Region Blekinge, Region Kronoberg och 
Region Kalmar län att samverka för att stärka koppling till stambanan, vilket 
gagnar hela sydostområdet. Denna möjlighet bör inte försakas varför Region 
Kalmar län gärna vill se en fortsatt samverkan i denna fråga.
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Region Kalmar län
Datum
2019-09-12

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
2. Yttrande för trafikförsörjningsprogram för Blekinge för 2020-2023, 
daterad den 12 augusti 2019
3. Remiss av trafikförsörjningsprogram för Blekinge för 2020-2023, daterad 
den 26 juni 2019

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
Datum
2019-09-05

Ärendenummer 

KTN 2019/128

Kalmar länstrafik 
 

Kollektivtrafiknämnden

Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 
2020-2023  

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på Region Blekinges förslag till Trafikförsörjningsprogram 
2020-2023. 
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge. 

Bakgrund
Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Kalmar län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Blekinge 
framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge län. 
Trafikförsörjningsprogrammet är ett verktyg för att prioritera, styra och 
utveckla kollektivtrafiken i Region Blekinge. Programmet ger också 
riktlinjer för planering av infrastrukturen såväl på det kommunala som på det 
statliga vägnätet. 
Programförslaget kopplar på ett tydligt sätt till regionens regionala 
utvecklingsstrategi och andra styrande dokument på olika nivåer. Processen 
kring framtagandet av programförslaget har också genomförts på ett 
förtjänstfullt sätt. 
Ur Region Kalmar läns synvinkel är det framför allt Region Blekinges 
ambitioner för den länsöverskridande trafiken i sydöstra Sverige som är 
intressanta.

I redovisat förslag till yttrande framgår huvudsakligen följande. Region 
Kalmar län föreslår att Region Blekinge län låter ”Positionspapper 
Kollektivtrafik 2019” bli en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet i likhet 
med de ambitioner som finns i övriga län inom Regionsamverkan 
Sydsverige, där arbetet med att revidera trafikförsörjningsprogrammen 
pågår.
Det av Trafikverket inledda arbetet med en åtgärdsvalsstudie för Kust till 
Kustbanan öppnar en möjlighet för Region Blekinge, Region Kronoberg och 
Region Kalmar län att samverka för att stärka koppling till stambanan, vilket 
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Region Kalmar län
Datum
2019-09-05

Sida
2 (2)

gagnar hela sydostområdet. Denna möjlighet bör inte försakas varför Region 
Kalmar län gärna vill se en fortsatt samverkan i denna fråga.

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör

Yvonne Aldentun
utredare

Bilagor
1. Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023
2. Missiv – remiss Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

YTTRANDE
Datum
2019-08-12

Ärendenummer 

KTN 2019/128

 
 

Ert referensnummer
2019/0086-020

Region Blekinge

Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 
2020-2023  

Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Kalmar län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Blekinge 
framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge län. 
Programförslaget kopplar på ett tydligt sätt till regionens regionala 
utvecklingsstrategi och andra styrande dokument på olika nivåer. Processen 
kring framtagandet av programförslaget har också genomförts på ett 
förtjänstfullt sätt. 
Nuläget i regionen, kollektivtrafikens utmaningar och behovsanalysen är 
uttömmande. Region Blekinges tydliga satsningar på att utveckla 
kollektivtrafiken under den gångna programperioden har gett tydlig 
utdelning i ett ökat resande. Regionen understryker också vikten av 
förbättringar i infrastrukturen liksom en stärkt koppling till stadsplaneringen 
för att kunna öka kollektivtrafikens marknadsandel framöver. 
I övrigt är det framför allt Region Blekinges ambitioner för den 
länsöverskridande trafiken i sydöstra Sverige som är intressanta ur Region 
Kalmar läns synvinkel. Bilden av den mellankommunala arbetspendlingen 
på sidan 34 i programförslaget visar att Region Kronobergs län, Region 
Kalmar län och Region Blekinge fortfarande inte lyckats knyta samman sina 
arbetsmarknadsregioner. 
Samtidigt har Region Kronobergs län, Region Kalmar län och Region 
Blekinge tillsammans med övriga län inom Regionsamverkan Sydsverige 
(RSS) gett uttryck för en gemensam vilja att förbättra den 
regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större 
arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt 
(beslut i RSS styrelse 190509).
Dessa ambitioner uttalas också i Region Blekinges förslag till 
trafikförsörjningsprogram på sidorna 10, 31 och 39. Region Kalmar län 
föreslår därför att Region Blekinge län låter ”Positionspapper Kollektivtrafik 
2019” bli en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet i likhet med de 
ambitioner som finns i övriga län inom RSS där arbetet med att revidera 
trafikförsörjningsprogrammen pågår.
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I förslaget till trafikförsörjningsprogram nämns flera gånger viljan och 
behovet av att, i olika delar, utveckla tågtrafiken. Det av Trafikverket inledda 
arbetet med en åtgärdsvalsstudie för Kust till Kustbanan öppnar en möjlighet 
för Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län att 
samverka för att stärka koppling till stambanan, vilket gagnar hela 
sydostområdet. Denna möjlighet bör inte försakas varför Region Kalmar län 
gärna vill se en fortsatt samverkan i denna fråga.
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Karlskrona 19-06-26  

 

 

Remissbehandling av Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 - 2023 

 

Efter beslut i regionstyrelsen 5 juni överlämnas härmed ”Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 – 2023” 

för synpunkter.    

 

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. Remissversionen är regionstyrelsens förslag till 

Trafikförsörjningsprogram för perioden 2020 – 2023 med mål och vision över längre period. 

Trafikförsörjningsprogrammet är det styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och 

båttrafik ska utvecklas. Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka prioriteringar som ska göras inom olika 

områden. Det lämnar samtidigt möjligheter öppna för att Blekingetrafiken och trafikföretagen inom ramarna 

ska kunna använda sin kreativitet och därmed utveckla trafikens attraktivitet och effektivitet. 

 

Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och kommunernas beslutade strategiska 

dokument med Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi i centrum. Framtidsbilden dokumenten ger av 

Blekinge kräver åtgärder för utvecklingen av Blekinge som arbetsmarknadsregion vilka är viktiga faktorer för 

livskvalitén i stort. Samtal som har hållits med olika samhällsgrupper stryker under vikten av att förbättrade 

kommunikationer inom Blekinge och till landets utvecklingscentra är avgörande för länets utveckling. 

     

Remissperioden sträcker sig från 1 augusti till 10 november och regionfullmäktige fastställer därefter 

Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023. Vi ser fram emot synpunkter och tackar för ert engagemang. På nästa 

sida återfinns de remissmottagare som får dokumentet utskickat men vi tar gärna emot synpunkter och 

kommentarer även från andra. Dokumentet med bilagor finns på Region Blekinges hemsida, 

regionblekinge.se/trafikforsorjningsprogram. Av miljöskäl undviker vi pappersutskick men gör naturligtvis 

undantag vid önskemål, dock först fr.o.m. 5 augusti. 

 

Remissvar lämnas via e-post till region@regionblekinge.se senast 10 november 2019 och vi uppskattar svar så 

tidigt som möjligt för bästa möjliga hantering. Frågor eller önskemål ställs till Magnus Forsberg på 

magnus.forsberg@regionblekinge.se eller 0766-362950 fr.o.m. 5 augusti. 

 

Klicka här för att komma direkt till remissdokumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Lennarth Förberg 

Regionstyrelsens ordförande 
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Sändlista remissversion av Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 – 2023 
 
Kollektivtrafikmyndigheter: Kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar Län 

      Kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg 

      Kollektivtrafikmyndigheten i Skåne 

Kommuner i Blekinge: Karlshamns kommun  

Karlskrona kommun 

Olofströms kommun  

Ronneby kommun 

Sölvesborgs kommun 

Politiska partier i Blekinge: Centerpartiet 

       Liberalerna 

     Kristdemokraterna 

     Miljöpartiet 

     Moderaterna 

     Socialdemokraterna 

      Sverigedemokraterna 

     Vänsterpartiet 

Länsstyrelsen i Blekinge 

Näringslivet:  Sydsvenska Industri- och handelskammaren 

       KFH / Industrigruppen 

Företagarna i respektive kommun i Blekinge 

Resenärsgrupper i Blekinge: Astma- och allergiföreningen, Blekinge Läns diabetesförening, DHR, HSO, 

HRF, NSPH, RBU, PRO, Reumatikerförbundet, SKPF, SPF,  

Synskadades Riksförbund 

Svensk kollektivtrafik 

Sveriges kommuner och Landsting 

Trafikoperatörer och branschföreningar: Affärsverken, AH-Trafik, Arriva Sverige, Bergkvarabuss, 

Haglund Shipping, Karlshamns Taxi, Kristianstadbuss, Nobina,  

Småland/Blekinge bussbranschförening, Svenska Taxiförbundet,  

Sveriges bussföretag, Sverigetaxi, Sölvesborgs taxi, Top Cabino,  

Transdev Sverige, Trossöbuss, Tågoperatörerna 

Trafikverket Region Syd 

 

140



Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (3)

Datum
2019-09-23

Ärendenummer
Dnr RS 2019/713

Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen

Yttrande avseende Socialdepartementets två 
betänkanden om Komplementär och alternativ vård – 
säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och 
Komplementär och alternativ medicin och vård – ny 
lagstiftning (SOU 2019:28)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på 
Socialdepartementets två betänkanden avseende Komplementär medicin och 
vård – säkerhet, kunskap och dialog samt ny lagstiftning.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över två betänkanden i 
utredningen avseende Komplementär medicin och vård – säkerhet, kunskap 
och dialog samt ny lagstiftning. Utredningen har antagit namnet KAM-
utredningen. Betänkandena innefattar flera utredningsuppdrag. Region 
Kalmar län kommenterar dessa i bifogat yttrande. 
Sammanfattning delbetänkande (SOU 2019:15)  
• Gemensamt för flera av utredningens förslag är att de ska ge medborgarna
bättre underlag för välinformerade val om de överväger att anlita
komplementär och alternativ vård. Flera av förslagen rör också utredningens
uppdrag att tillgodose säkerheten vid användning av komplementär och
alternativ vård.
• En policy för att införa nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
bör vara ursprungsneutral, dvs. komplementära metoder bör tas upp i hälso- 
och sjukvården på samma villkor som andra metoder. Utredningen föreslår
att SBU får ett regeringsuppdrag att utvärdera de komplementära metoder
som skulle kunna vara aktuella.
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• För att förbättra hälso- och sjukvårdens insikter i komplementär och 
alternativ medicin (KAM), föreslår utredningen att utbildning om KAM 
motsvarande cirka 1–2 högskolepoäng införs på vissa vårdutbildningar. 
Syftet är att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna föra 
samtal om KAM-metoder och därmed underlätta för patienter att fatta 
informerade beslut om sin vård. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen och 
UKÄ får ett uppdrag att arbeta för att detta införs. Socialstyrelsen ska även, 
enligt förslaget, ta fram ett eget utbildningsmaterial om KAM för hälso- och 
sjukvårdspersonal.
• Utredningen har flera förslag för att förbättra allmänhetens tillgång till 
obunden information om komplementär och alternativ vård, bl.a. en särskild 
flik på 1177 Vårdguiden med Socialstyrelsen som källägare till 
informationen. Information med ett mer konsumenträttsligt fokus föreslås 
även läggas ut på Konsumentverkets sida ”Hallå konsument”.
Sammanfattning slutbetänkande (SOU 2019:28) 
• Bestämmelser om utövande av komplementär och alternativ vård är i dag 
infogade i patientsäkerhetslagen. Utredningen föreslår att de samlas i en ny 
lag, lagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård.
• Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att 
behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att 
behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska 
sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, 
ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna.
• Det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 
15 år och sjukdomar i samband med graviditet, detta oavsett sjukdomens 
svårighetsgrad. Symtomlindrande behandling för barn och gravida ska dock 
vara tillåten.
• Det ska vara förbjudet att behandla vissa smittsamma sjukdomar, liksom att 
utföra kirurgiska ingrepp och provtagningar som medför fullständig 
penetration av kroppens samtliga hudlager, ge allmän bedövning och 
injektioner utanför hälso- och sjukvården. Vissa förbud i dagens lagstiftning 
ter sig föråldrade och kan utmönstras.
• De straffbestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen överförs 
väsentligen oförändrade till den nya lagen. Dock ska det i den nya lagen ingå 
en bestämmelse om straffansvar för den som inte bara uppsåtligen utan även 
av oaktsamhet orsakar skada eller fara för skada. Bristande kunskaper eller 
erfarenhet ska inte befria från ansvar.

Sofia Hartz
planeringsdirektör

Chris Landergren
medicinsk rådgivare

Bilaga
Yttrande avseende Socialdepartementets två betänkanden om Komplementär 
och alternativ vård – säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och 
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Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 
2019:28), daterat den 23 september 2019
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2019-09-23

Ärendenummer

RS 2019/713
 

 Socialdepartementet

Yttrande avseende Socialdepartementets två 
betänkanden om Komplementär och alternativ vård – 
säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och 
Komplementär och alternativ medicin och vård – ny 
lagstiftning (SOU 2019:28)
Region Kalmar län har följande synpunkter på Socialdepartementets två 
betänkanden om Komplementär och alternativ vård – säkerhet, kunskap och 
dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård – 
ny lagstiftning (SOU 2019:28)

Komplementär och alternativ vård – säkerhet, kunskap och dialog (SOU 
2019:15)
Forskning inom KAM-området och KAM-metoder
Region Kalmar län tillstyrker utredningens förslag att Komplementär och 
alternativ medicin (KAM)-branschens medlemsorganisationer bör avsätta 
medel för egen forskning och att det inte är statens, landstingens eller 
regionernas uppgift att reglera hur denna FoU-verksamhet ska organiseras. 
Region Kalmar län avstyrker däremot förslaget om att införa KAM-variabler 
i redan existerande kvalitetsregister. Hälso- och sjukvården i Sverige ska 
bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och existerande 
kvalitetsregister kan därför inte innehålla uppgifter som inte är etablerade 
inom hälso- och sjukvård. Region Kalmar län bedömer att det finns en risk 
att trovärdigheten tappas om det införs variabler som inte är hänförliga till 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan i sin tur leda till utebliven 
finansiering.
Policy för modell att införa metoder från KAM-området i hälso- och 
sjukvården
Region Kalmar län tillstyrker att den modell som byggts upp i offentligt 
finansierad sjukvård för att införa nya metoder även kan tillämpas på de 
KAM-metoder som skulle vara aktuella att införa i hälso- och sjukvården. 
Modellen bör vara ursprungsneutral, dvs. det bör inte införas något särskilt 
spår för att introducera metoder med KAM-bakgrund. 
Region Kalmar län ser risker med förslaget att SBU bör få ett 
regeringsuppdrag med särskilda resurser att göra en inventering av vilka 
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KAM-metoder som är mest angelägna att utvärdera i perspektivet eventuellt 
införande i hälso- och sjukvården och baserat på resultaten av inventeringen 
utvärdera och sprida kunskap om de prioriterade KAM-metoderna. Region 
Kalmar län ser risk i att uppdraget är så pass omfattande med hänsyn till 
antalet metoder att det inte kommer få önskat resultat. Det är även en 
prioriteringsfråga av SBUs resurser och det ska ställas till andra behov inom 
hälso- och sjukvården.

KAM i vårdutbildningar
Region Kalmar län tillstyrker behovet av utbildning om KAM på 
grundutbildningar med reservation att det inte skapar 
undanträngningseffekter av utbildning med hälso- och sjukvårdsinnehåll.

Information om KAM till allmänhet, vårdsökande och hälso- och 
sjukvårdspersonal 
Region Kalmar län delar utredningens analys att det finns ett behov av 
obunden svensk information om vad olika KAM-metoder innebär, vad man 
vet om deras nytta och risk samt vad man generellt bör ta reda på om en 
behandlare om man överväger att använda en KAM-metod. Region Kalmar 
län stödjer förlaget att en redaktion knyts till Socialstyrelsen som då även 
står som källägare till informationen om KAM. Region Kalmar län har heller 
inget att invända mot förslaget att information riktad till allmänhet, 
vårdsökande och hälso- och sjukvårdspersonal bör finnas samlad i en KAM-
portal. 
Region Kalmar län avstyrker emellertid förslaget att den portalen skulle 
göras tillgänglig på 1177 Vårdguiden. 1177 Vårdguiden har en unik position 
som ingång för frågor och fakta om hälso- och sjukvård, den positionen 
riskeras att skadas om man lägger in annat. Det är regionerna och 
SKL/INERA som är 1177 Vårdguidens uppdragsgivare och inte staten. 
För att invånarna ska kunna hitta informationen om KAM så bedömer 
Region Kalmar län att 1177 Vårdguiden kan hänvisa till en portal på annan 
plats men att det tydligt ska framgå att det inte är 1177 Vårdguiden som står 
för informationen.
Region Kalmar län tillstyrker att Konsumentverket ges i uppdrag att 
presentera konsumentvägledande generisk information om KAM.

Bedömning om branschöverenskommelser – vägledningar och register
Region Kalmar län tillstyrker bedömningen att ett särskilt nationellt register 
över KAM-utövare inte bör skapas. Nyttan av ett nationellt administrerat 
register inte står i proportion till de insatser som skulle krävas. 
Region Kalmar län instämmer i att de större branschorganisationerna inom 
KAM bör försöka teckna branschöverenskommelser med Konsumentverket, 
för att stärka patientsäkerheten och tydliggöra för KAM-utövare vilka regler 
som gäller för branschen främst gällande klagomålshantering och god 
marknadsföringssed.
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Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 
2019:28)
Förslag till ny lag om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt 
utföra vård
Region Kalmar län är positiv till förslaget om att tillskapa en ny lag av de 
delar av nuvarande patientsäkerhetslagstiftningen som berör KAM till en 
egen lag, benämnd lagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt 
utföra vård. Region Kalmar län tillstyrker att lagstiftningen om KAM 
behöver moderniseras och istället för att gälla vissa specifika sjukdomar 
istället riktas till sjukdomars svårighetsgrad och heller inte göra någon 
åtskillnad mellan somatiska och psykiska sjukdomar.
Region Kalmar län anser att förslaget om inledande bestämmelser (§1) i den 
nya lagen behöver förtydligas om vem som gör vad. I förslaget finns endast 
beskrivet när någon yrkesmässigt utför åtgärder och Region Kalmar län 
saknar reglering av vad som händer om t.ex. privatperson eller anhörig utför 
dessa åtgärder.
Region Kalmar län ser positivt på att lagstiftningen riktas till sjukdomars 
svårighetsgrad istället för att gälla specifika sjukdomar men ser även 
svårigheter med tolkning och gränsdragning kring vad som utgör allvarlig 
sjukdom enligt de kriterier som utredningen föreslår, inte minst kriteriet att 
tillståndet medför eller kommer att medföra en mycket omfattande 
funktionsnedsättning. Detta behöver noggrant följas. 
Utredningen föreslår att åtgärder som vidtas i syfte att förebygga eller utreda 
en sjukdom och åtgärder som uteslutande syftar till symtomlindring som 
orsakats av en sjukdom eller en sjukdomsbehandling inte ska omfattas av 
förbudet. Region Kalmar län tillstyrker förslaget vad gäller förebyggande 
och symtomlindrande åtgärder men det behöver noggrann uppföljning och 
om det visar sig att åtgärderna medför fördröjd diagnos eller kontakt med 
hälso- och sjukvården bör lagparagrafen ses över och skärpas. 
Region Kalmar län avstyrker förslaget att utredande åtgärder inte ska 
omfattas av förbudet då det kan leda till fördröjningar med att uppsöka 
hälso- och sjukvård och därmed fördröjd diagnos.  
Region Kalmar län tillstyrker att förbudet att behandla smittsamma 
sjukdomar som enligt smittskyddslagen är anmälningspliktiga sjukdomar 
överförs till den nya lagen. Region Kalmar län avstyrker förslaget att 
utredande åtgärder inte ska omfattas av förbudet av samma skäl som vid 
allvarlig sjukdom.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget att det ska vara förbjudet att utreda 
och behandla sjukdomar i samband med graviditet och förlossning. 
Region Kalmar län tillstyrker förslaget om att åtgärder som vidtas i syfte att 
förebygga en sjukdom och åtgärder som uteslutande syftar till 
symtomlindring som orsakats av en sjukdom eller en sjukdomsbehandling 
inte ska omfattas av förbudet men som tidigare nämnts krävs noggrann 
uppföljning och möjlighet till skärpning av lag.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget om förbud att utreda och behandla 
barn för sjukdomar och även att höja åldersgränsen från 8 till 15 år. 
Region Kalmar län avstyrker däremot förslaget om att åtgärder som vidtas i 
syfte att förebygga sjukdom hos barn under 15 år och åtgärder som 
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uteslutande syftar till att lindra symtom som orsakats av en sjukdom eller en 
sjukdomsbehandling inte ska omfattas av förbudet samt att inte heller 
utredning som är nödvändig för symtomlindring ska omfattas av 
förbudet. Det är enligt nuvarande lag förbjudet med all form av behandling, 
inklusive symtomlindrande behandling för barn under 8 år. Med detta nya 
lagförslag öppnas det upp för nya behandlingsmetoder, som berör barn 
oavsett ålder, Ofta är det just symtomlindring vården kan erbjuda vid svåra 
kroniska sjukdomar. Om komplementär alternativ medicin erbjuder 
symtomlindring kan det leda till att familjen är mindre benägen att söka 
hälso- och sjukvård. Barn är mer känsliga, har mindre marginaler och utsätts 
för en större risk.

Region Kalmar län tillstyrker förslaget att det ska vara förbjudet att använda 
vårdmetoder som medför allvarliga hälsorisker. Region Kalmar län 
tillstyrker även förbuden att utföra kirurgiska ingrepp och provtagning som 
inbegriper fullständig penetration av kroppens samtliga hudlager samt att ge 
allmän bedövning och injektioner.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget om straffansvar för den för den som 
under utövning av verksamhet som omfattas av lagen uppsåtligen eller av 
oaktsamhet överträder någon av lagens förbudsbestämmelser. 
Region Kalmar län tillstyrker förslaget att om en gärning är belagd med 
strängare straff i annan lag ska istället dömas till ansvar enligt dessa 
bestämmelser.
Utredningens övriga bedömningar
Region Kalmar län instämmer i att det finns ett behov av att stärka 
konsumentens ställning inom KAM, men avstyrker att det ska vara 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO):s roll. IVO:s roll bör vara 
avgränsad till hälso- och sjukvård. Att stärka skyddet för konsumenter inom 
KAM måste lösas på annat sätt.
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Ärendenummer 
RS 2019/767

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Regionstyrelsen

Yttrande om Organbevarande behandling för donation, 
SOU 2019:26

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ställer sig bakom förslagen i utredningen.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över remissen 
Organbevarande behandling för donation, Slutbetänkandet av 2018 års 
donationsutredning, SOU 2019:26.
Utredarens uppdrag avser frågor om vad som ska gälla kring medicinska 
insatser till en döende patient i syfte att donation ska vara möjlig efter att 
denne har avlidit. Tanken är att utredningen ska komplettera Utredningen om 
donations- och transplantationsfrågors betänkande Organdonation – En 
livsviktig verksamhet (SOU 2015:84). Förslagen i utredningen utgör till stor 
del en kodifiering av vad som görs redan idag. 
De redovisade förslagen är rimliga och kommer sannolikt att möjliggöra att 
fler donationer kan komma till stånd och möjliggöra även DCD-donationer 
(donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd).

Johan Rosenqvist
hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga
Sammanfattning av remissen Organbevarande behandling för donation, SOU 
2019:26
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Sammanfattning 

Vårt uppdrag 

Vårt uppdrag avser frågor om vad som ska gälla kring medicinska 
insatser till en döende patient i syfte att donation ska vara möjlig 
efter att denne har avlidit. Tanken är att vår utredning ska kom-
plettera Utredningen om donations- och transplantationsfrågors be-
tänkande Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84). 
Enligt direktiven ska vi utreda, analysera och lämna förslag gällande  

 vilka medicinska insatser som kan komma i fråga att vidta på en 
levande människa i syfte att möjliggöra donation efter att denne 
har avlidit, om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som 
får vidtas och under hur lång tid de får pågå, 

 vad som ska gälla i fråga om en enskilds inställning till medicinska 
insatser som görs medan denne är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne har avlidit, och 

 vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till medicin-
ska insatser på en enskild som är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne har avlidit. 

Vårt uppdrag är alltså begränsat och vi har inte haft att se över den 
ordning som gäller för donations- och transplantationsfrågor som 
helhet. Såväl organ, vävnader, celler som blod kan doneras (blod 
doneras dock endast från levande givare). Eftersom det endast är vid 
donation av organ som medicinska insatser måste ges före döden har 
fokus för vår utredning varit organdonation.  

Uppdraget innefattar flera svåra etiska avvägningar. Den centrala 
frågan är om det kan accepteras att vidta medicinska insatser och 
kroppsliga ingrepp på en levande människa för en annan människas 
skull. Det som särskilt gör den etiska avvägningen komplex är att det 
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så gott som alltid handlar om en människa som är medvetslös och 
där hälso- och sjukvården i ett första läge inte vet något om per-
sonens vilja och inställning till donation. Vår slutsats är att det kan 
vara godtagbart att göra detta under vissa förutsättningar, eftersom 
dessa åtgärder kan avsevärt förbättra hälsan och livskvalitén och till 
och med rädda livet på andra människor. Vår ambition har varit att 
den möjlige donatorn ska stå i fokus vid utformningen av våra för-
slag till under vilka förutsättningar som medicinska insatser kan 
komma i fråga att vidta på en levande människa i syfte att bevara hans 
eller hennes organ för donation efter döden.  

Organbevarande behandling 

Det är i dag en etablerad – om än inte enhetlig – praxis att ge medi-
cinska insatser till döende patienter för att donation ska vara möjlig 
efter döden. Vi har valt att kalla sådana medicinska insatser för organ-
bevarande behandling. Organbevarande behandling före döden är i 
stort sett en nödvändig förutsättning för att donation av organ ska 
kunna komma till stånd.  

Vi har valt att betrakta hälso- och sjukvårdens ställningstagande 
att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling som 
utgångspunkt för när donationsfrågor kan aktualiseras. Från detta 
ställningstagande ska vården under vissa förutsättningar kunna över-
gå i organbevarande behandling. Tidigast från detta ställningstagande 
bör hälso- och sjukvården också kunna inleda utredningen av den 
enskildes inställning till donation.  

Med organbevarande behandling avses intensivvårdsinsatser så 
som respiratorbehandling och farmakologiska insatser för att bevara 
organens funktion. Även vissa åtgärder som inte direkt ingår som ett 
led i gängse intensivvård men som är nödvändiga för att bevara orga-
nens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation 
ska kunna ges. Den organbevarande behandlingen får dock ges en-
dast om den inte kan anstå till efter döden, inte medför mer än ringa 
smärta eller ringa skada och inte hindrar insatser för den möjlige 
donatorns egen skull varmed i första hand avses palliativ symtom-
lindrande behandling. Mer omfattande åtgärder ska inte få sättas in 
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på en levande patient inom ramen för den organbevarande behand-
lingen. Detta innebär att det som regel inte är lämpligt att intubera 
och påbörja respiratorvård.  

I regel är den möjlige donatorn djupt medvetslös när det kan bli 
aktuellt med organbevarande behandling. Det går därför inte i stun-
den att fråga om han eller hon samtycker till behandling. Vi har bland 
annat därför valt att knyta förutsättningarna för den organbevarande 
behandlingen till om det finns förutsättningar för donation. Om det 
vid utredningen av den möjlige donatorns inställning till donation 
konstateras att det finns förutsättningar för donation, får alltså 
organbevarande behandling ges. Under vilka förhållanden det finns 
förutsättningar för donation efter döden följer av 3 § lagen (1995:831) 
om transplantation m.m. (transplantationslagen). Där sägs att bio-
logiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt 
ändamål får tas från en avliden människa, om denne har medgett det 
eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överens-
stämmelse med den avlidnes inställning. Biologiskt material får tas 
även i annat fall, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig in-
greppet, uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anledning att 
anta att ingreppet skulle strida mot hans eller hennes inställning.  

Eftersom såväl den organbevarande behandlingen som utredningen 
av den möjlige donatorns inställning till donation ska få inledas efter 
ställningstagandet om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppe-
hållande behandling kommer den organbevarande behandlingen en 
kortare tid att behöva ges utan att man känner till den enskildes 
inställning till donation. Följden blir att även personer som motsatt 
sig donation kan komma att få sådan behandling under den tid 
utredningen pågår. Detta är dock motiverat mot bakgrund av att 
donation räddar andra människors liv och det starka allmänintresse 
som finns av att göra organtransplantation möjlig. 

Om det vid utredningen av den enskildes inställning kommer 
fram att han eller hon motsätter sig donation, ska den organbevarande 
behandlingen avslutas skyndsamt. Den organbevarande behandlingen 
föreslås få ges som längst i 72 timmar från ställningstagandet att inte 
inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling. Om det finns 
särskilda skäl, ska tiden kunna utsträckas något. 

Innan ett donationsingrepp kan göras måste bland annat tester 
och undersökningar genomföras för att utreda om den möjlige dona-
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torn är medicinskt lämplig som donator och för att hitta en match-
ande mottagare av organet. En sådan utredning måste göras också 
inför tillvaratagande av vävnader och celler. Vi föreslår att utredningen 
avseende de medicinska förutsättningarna för donation ska få ut-
föras på en möjlig donator som får organbevarande behandling 
medan denne fortfarande är i livet men efter att utredningen av hans 
eller hennes inställning till donation slutförts och resulterat i att det 
finns förutsättningar för donation. Vi föreslår även en sekretess-
brytande uppgiftsskyldighet som är tillämplig för uppgifter som be-
hövs vid utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion av organ och annat biologiskt material. 

Beslutsoförmögna och barn 

Enligt våra förslag ska ett donationsingrepp inte få göras om den 
avlidne vid sin död var vuxen och hade en funktionsnedsättning av 
sådan art och grad att han eller hon uppenbarligen aldrig hade haft 
förmågan att förstå innebörden av och ta ställning till ett sådant in-
grepp. Ett starkt skäl för detta är att donationsregleringen bygger på 
att den enskildes vilja ska utredas och följas. I ett sådant system ter 
det sig naturligt att en person som aldrig har haft möjlighet att förstå 
innebörden av donation undantas från gängse bestämmelser. Ännu 
ett motiv för att göra ett undantag är att vi föreslår att det så kallade 
närståendevetot i transplantationslagen ska tas bort (se mer om det 
nedan). I och med detta försvinner vad som kan ses som ett slags 
skydd för personer som inte själva under sin livstid har kunnat ta 
ställning till donation.  

I fråga om barn bedömer vi att inga särskilda bestämmelser utöver 
de allmänna regler som redan finns i transplantationslagen och 
föräldrabalken behövs. Till skillnad från vuxna som är beslutsoför-
mögna finns det för barn en etablerad ordning för vem som kan före-
träda barnet inom hälso- och sjukvård. Vårdnadshavarna har rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga ange-
lägenheter, men i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska 
allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål. Den 
ålder när barnet självt kan samtycka till donation och därmed även 
organbevarande behandling och utredningen av de medicinska förut-
sättningarna för donation är individuell. En bedömning får därför 
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göras i varje enskilt fall. Om det kommer fram att ett barn motsätter 
sig donation, är detta ett särskilt skäl mot ingrepp enligt 3 § tredje 
stycket transplantationslagen, oavsett barnets ålder och/eller mognad.  

Närstående och utredningen av den enskildes 
inställning till donation 

Vid utredningen av den möjlige donatorns inställning till donation 
finns tre huvudsakliga källor till information; donationsregistret, 
donationskort och närstående till den möjlige donatorn. Vi avser 
inte att ändra på denna ordning. Donationskort och särskilt dona-
tionsregistret fyller även fortsatt en viktig funktion och har ett högt 
bevisvärde vid utredningen av den möjlige donatorns inställning. 
Närstående är också en viktig källa till information och närstående 
kan också, när det inte finns någon uttrycklig viljeyttring, tolka den 
möjlige donatorns inställning.  

Vi föreslår att rätten närstående har i dag att förbjuda donation i 
de fall den möjlige donatorns inställning till donation är okänd, det 
så kallade närståendevetot, ska tas bort. Det avgörande bör i stället 
vara den enskildes inställning till donation. Närståendes roll kom-
mer därmed att renodlas till förmedlare av information om den möj-
lige donatorns inställning till donation.  

Eftersom närstående är en viktig källa till information om den 
möjlige donatorns inställning till donation och närstående även har 
ett eget intresse av att känna till ingreppet bör skyldigheten att under-
rätta någon närstående innan ett ingrepp genomförs finnas kvar, trots 
att närståendevetot tas bort. I de fall det inte har varit möjligt att 
komma i kontakt med någon närstående, ska detta inte utgöra ett 
hinder för ingrepp, om den avlidne har lämnat medgivande till donation.  

Förhållandet till regeringsformen 
och Europakonventionen 

Förslaget om att organbevarande behandling får ges innan den en-
skildes inställning till donation utretts innebär en legitim begräns-
ning genom lag av skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 
6 § regeringsformen och strider därför inte mot regeringsformen. 
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Detsamma gäller förslaget om att organbevarande behandling får ges 
liksom att utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion får utföras även i de fall utredningen av den möjlige donatorns 
inställning till donation resulterar i att den enskildes inställning är 
okänd (3 § andra stycket transplantationslagen). Även i övrigt är 
våra förslag förenliga med de grundläggande fri- och rättigheterna i 
regeringsformen. Delar av våra förslag innebär även en inskränkning 
av skyddet av privatlivet i artikel 8 i Europakonventionen. Förslagen 
utgör dock legitima inskränkningar som uppfyller de krav som ställs 
i konventionen. Förslagen är även i övrigt förenliga med Europa-
konventionen.  

Konsekvenser och ikraftträdande 

Våra förslag rör i huvudsak organbevarande behandling och därmed 
sammanhängande frågor. Vår ambition har varit att skapa en tydlig 
och förutsebar lagreglering för dessa insatser. Det har även varit vik-
tigt att skapa ett regelverk som medger viss flexibilitet. Ny teknik 
ska kunna tillämpas i framtiden under förutsättning att den lever upp 
till de krav som ställs i föreslagna bestämmelser.  

En enhetlig tillämpning över landet tillsammans med den medi-
cintekniska utvecklingen leder troligtvis på sikt till att ett större an-
tal organ från avlidna kan tillvaratas än vad som görs i dag. Antalet 
donationer kan också komma att öka i framtiden om metoden dona-
tion efter kontrollerat cirkulationsstillestånd (DCD) varaktigt in-
förs i Sverige, vilket det föreslagna regelverket ger utrymme för.  

Vår bedömning är att förslagen inte kommer att medföra några 
ökade nettokostnader för den kommunala sektorn (i det här fallet 
sjukvårdshuvudmännen). Vi lutar oss här mot de slutsatser som Utred-
ningen om donations- och transplantationsfrågor drog beträffande 
kostnader för hälso- och sjukvården. På uppdrag av den utredningen 
togs en hälsoekonomisk studie fram avseende njurtransplantationer. 
Slutsatsen var att njurtransplantationer medför en betydande minsk-
ning av hälso- och sjukvårdskostnaderna i förhållande till dialys 
(som är den alternativa behandlingsmetoden). En konklusion av 
detta bör alltså vara att en ökning av antalet tillvaratagna organ från 
avlidna medför snarare besparingar än kostnader för hälso- och sjuk-
vården.  
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Våra förslag är i huvudsak lagtekniska och bedöms kunna genom-
föras inom nu gällande statliga budgetramar. 

Enligt vår bedömning bör förslagen kunna träda i kraft den 1 sep-
tember 2020. Det är en medvetet snäv men samtidigt realistisk tids-
ram eftersom det är angeläget att en reglering snarast kan träda i kraft. 
Med hänsyn till att våra förslag till stor del utgör en kodifiering av 
vad som görs redan i dag bedömer vi att den 1 september 2020 är en 
rimlig tidpunkt för ikraftträdande.  
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Regionstab Samordning hälso- och sjukvård

Yttrande över Skrivelse Utveckla röntgen i Vimmerby 
med mammografiscreening

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen om att Utveckla röntgen i Vimmerby 
med mammografiscreening med redovisat yttrande.   

Bakgrund
Gudrun Brunegård, ledamot i regionfullmäktige, har lämnat en skrivelse till 
regionstyrelsen om att utveckla röntgen i Vimmerby med 
mammografiscreening. 
I nuläget bedrivs mammografiscreening för norra länet i Västervik och 
Oskarshamn. Att starta upp en mindre enhet i Vimmerby innebär stora 
kostnader, är resurskrävande och sårbart. Utbildningsinsatser och en 
grundbemanning krävs samt en större ekonomisk investering - en 
screeningmaskin kostar i dagsläget cirka 1,8 miljoner plus ytterligare 
kostnader för service (enligt senaste upphandling). 
Deltagarfrekvensen gällande mammografiscreening är 84 procent i Region 
Kalmar län, vilket är bland de bästa i landet. I sydöstra sjukvårdsregionen är 
Region Kalmar län en av få regioner som lyckas hålla screeningsintervallen 
där kvinnor mellan 40 och 54 år kallas med 1,5 års intervall, samt från 55 till 
74 år med 2 års intervall.  
Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att det i nuläget inte finns 
skäl att införa en ny enhet för mammografiscreening i norra länet. 

Sofia Hartz
Planeringsdirektör
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Skrivelse till Regionstyrelse - Utveckla röntgen i Vimmerby med 
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Datum
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Ärendenummer 
RS 2019/458

Regionstab
Regionstab Kansli

Svar på skrivelse - Inrättande av kriskommission för att 
ompröva hur regionen använder sina resurser

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen Inrättande av kriskommission för att 
ompröva hur regionen använder sina resurser med redovisat yttrande.

Bakgrund
Martin Kirchberg (SD) har lämnat en skrivelse till regionstyrelsen om 
inrättande av en kriskommission. Kommissionen ska göra en översyn av 
möjligheterna att avhjälpa bemanningsproblem, ompröva regionens 
resursanvändning samt följa upp handlingsplanen för oberoende av 
bemanningsbolag från 2015. Kommissionen ska bestå av representanter från 
verksamheten och från samtliga partier i regionfullmäktige.

Svar på skrivelse
De frågor som skrivelsen tar upp, och som den föreslagna 
kriskommissionens ska ha som uppgift att arbeta med, ingår idag i 
regionstyrelsens ansvarsområden. Region Kalmar län har ett löpande arbete 
med bemanning och oberoende av bemanningsbolag, vilket återredovisas vid 
regionstyrelsens sammanträden och i regionstyrelsens personalutskott.
Resursfördelningen i Region Kalmar läns görs ytterst av regionfullmäktige, i 
beslutet om regionplan. I plan- och budgetprocessen deltar samtliga partier i 
regionfullmäktige. Processen utgår från ett kunskapsunderlag med analyser 
av omvärld, behov, ekonomi och verksamhet. Verksamheterna är 
fortlöpande delaktiga, varav mer formellt på planeringskonferensen i mars 
och i verksamhetsdialoger under våren. Vid varje möte med regionstyrelsen 
rapporteras det ekonomiska läget under en stående punkt.
Region Kalmar län har idag rutiner och inarbetade arbetssätt med de frågor 
som tas upp i skrivelsen.

Ingeborg Eriksson
regiondirektör
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Bilagor
Skrivelse från Martin Kirchberg (SD) – Inrättande av kriskommission för att 
ompröva hur regionen använder sina resurser.
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Till regionstyrelsens presidium 

Ärende till regionstyrelsen 2019-05-08 

Inrättande av kriskommission för att ompröva hur regionen använder sina resurser 

Sverigedemokraterna begär att regionstyrelsen vid sitt nästa möte den 8 maj beslutar inrätta en 
kriskommission, med syfte att från grunden se över alla möjligheter att både på kort och lång 
sikt avhjälpa de kroniska bemanningsproblemen. Kommissionen ska, förutom representanter 
från verksamheten, även innefatta representanter från samtliga partier i regionfullmäktige. 

Sverigedemokraterna ser ytterst allvarligt på flytten av onkologiska behandlingsenheten vid 
Västerviks sjukhus. Tidigare har ett stort antal vårdplatser stängts vid länets tre sjukhus samt 
att IVA i Oskarshamn har stängts. Samtliga dessa stängningar och nedläggningar har varit en 
följd av de kroniska bemanningsproblemen. 

Till den nyinrättade kommissionens uppgifter ska också höra att ta fram förslag på hur hälso- 
och sjukvårdsarbetet i regionen kan omprioriteras, genom att i grunden ompröva vad regionen 
använder sina resurser till. Inte minst gäller detta de stora resurserna till den icke-vårdnära 
byråkratin. Kommissionens uppgift är också att undersöka vad som har slagit fel då det gäller 
regionens handlingsplan från 2015 för att minska beroendet av bemanningsbolag. I februari 
2017 antogs ytterligare en plan, då med utgångspunkt från SKL:s sextiopunktprogram. Planen 
avsåg att uppnå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. 

 

Kalmar den 23 april 2019 
 
 

 

Martin Kirchberg 

Regionråd, Sverigedemokraterna 
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Regional utvecklingsförvaltning
Samhällsplanering och tillväxt

Regionstyrelsen 

Överenskommelse om GAS konferens i Sverige 2020

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner överenskommelse mellan GAS, Glass Art

Society, och Region Kronoberg och Kalmar län.
2. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna

överenskommelsen.

Bakgrund
Den amerikanska organisationen Glass Art Society, GAS, avser att 
tillsammans med regionala organisationer, företag och aktörer, arrangera den 
internationella konferensen på tema ”innovation genom tradition” i Glasriket 
i Kronobergs och Kalmar län 19-24 maj 2020. 
Region Kronoberg och Region Kalmar län tecknade i somras efter beslut i 
regionstyrelsen ett samverkansavtal om ett delat huvudmannaskap för att 
markera det ömsesidiga intresset för ett väl genomfört evenemang som en 
del i utvecklingen av Glasriket. Samverkansavtalet ligger till grund för 
föreliggande Överenskommelse med GAS.
Region Kronoberg går in i projektet med egna medel och Region Kalmar län 
går in med utvecklingsmedel inom den s.k. 1:1-förordningen. Konferensens 
kostnader delas upp i tre olika budgetar. 

1. Projektadministration och logistik. Region Kronoberg har gett
uppdraget till Destination Småland och inom det uppdraget går
Region Kalmar län in med regionala projektmedel.

2. Inbjudningar och anmälningar, marknadsföring, konferensprogram,
öppnings- och avslutningsceremonier, GAS ansvar.

3. Evenemangspartners, glasbruken, står för tillgång till hyttor och
kompletterande evenemang, AV, el, parkering och toaletter.

Huvudort för konferensen är Kosta. Konferensprogram kommer att 
arrangeras i Kosta, Målerås, Boda och Pukeberg. Förläggning av 
konferensdeltagare kommer att ske i Växjö, Kosta och Kalmar. Antal 
deltagare beräknas till mellan 900 och 1500. Glasriketkommunerna samt 
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Växjö och Kalmar kommuner medfinansierar inom projektadministration 
och logistik.
Regional utvecklingsnämndens presidium har berett ärendet. 

Helena Nilsson
regional utvecklingsdirektör

Maria Agestam
kultursamordnare

Bilagor
1. Agreement on GAS conference in Glasriket (The Kingdom of Crystal), 

Sweden 2020
2. Ojusterat protokollsutdrag, regionala utvecklingsnämndens presidium 

191011
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2019-10-10
Agreement on GAS conference in Glasriket (The Kingdom of Crystal), Sweden 

2020
October 2019

The Glass Art Society, Inc. (“GAS”) is an international non-profit corporation based in Seattle, 
USA. GAS holds an annual conference for its members that provides important educational 
opportunities including lectures by noted artists and innovators in the field of glass; opportunities to 
network with other artists, curators and collectors; and hot glass, flamework, casting and cold work 
demonstrations.

Region Kronoberg and Region Kalmar län (herein called the “Swedish Partners”) are regional, 
politically governed organizations with a mission to promote health, sustainability and growth in the 
two counties.

The Glass Art Society, Region Kronoberg and Region Kalmar län (jointly called the “Partners”) 
have a common intention of holding the annual GAS Conference in Sweden in 2020. This 
agreement sets forth the joint undertaking of the Partners for the cooperation and financial support 
in carrying out the GAS Conference in the Kingdom of Crystal in Sweden.

Other important parties involved in the carrying through of the Conference are AB Destination 
Småland and the local authorities in the municipalities located in Kronoberg and Kalmar. AB 
Destination Småland is the Swedish coordinator and is responsible for the carrying out of the 
Conference and the local authorities in the municipalities are undertaking to provide financial 
support to the Conference budget with the Swedish Partners as principal.

Mutual Objective
The mutual objectives of the Partners are to produce a successful 2020 GAS Conference in the 
Kingdom of Crystal, with positive effects on the global and regional glass art, academia and industry 
and also on the regional development. The Partners regard Kosta as a center for the conference 
while Boda glasbruk, Pukeberg, Målerås and possibly some additional places will be focus sites with 
different kind of Conference activities. GAS anticipates that there will be between 900 and 1500 
attendees at the Conference consisting of members of GAS and an international target group 
interested in glass, though the number of attendees could well exceed or be smaller than such 
estimates.

Conference Dates
The Conference shall be held on May 20 through May 23, 2020. Some Conference attendees will 
arrive one or more days prior to the formal opening of the Conference on May 20, 2020.
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Conference Committees
GAS will be represented by a five person “Conference Committee” designated by the Board of 
Directors of GAS. The Swedish Partners, the municipalities and other financiers will, as stated in the 
agreement of co-operation between Region Kronoberg and Region Kalmar län, act as the “Sweden 
Conference Committee”.

GAS responsibilities
1. GAS will be responsible for developing the Conference program in consultation with the 

Swedish Partners. GAS, in consultation with the Swedish Partners, shall be responsible for 
approving the venues for all Conference events in accordance with the program needs.

2. GAS will, at its sole cost and expense, develop in the USA all necessary written Conference 
related materials, for example pre-conference brochure, Program Book, language for all on-
site signage and related materials in all mediums. GAS will also be solely responsible for 
expenses associated with conference registration, printing, promotion, presenter fees, 
awards, and staff and Board expenses. The information material will be transparent and open 
for adjustments continuously during the preparation of the conference.

3. GAS will manage the national and international public relation efforts for the conference 
with important input from the Swedish partners. GAS will work with its Swedish Partners to 
maximize the direct and indirect economic and other benefits that Sweden and the host 
regions will realize as a result of the Conference.

4. GAS will handle all registration for the Conference. GAS will be entitled to receive all fees 
from registration, conference events, tours, and other promotional events related to the 
Conference. The fees will be used to fund the costs related to information and promotion 
and other costs related to the implementation of the Conference in Sweden and that are set 
forth herein as costs that are the responsibility of GAS, including the cost for the opening 
and closing ceremonies. The costs of the conference registration will be subject to the 
Swedish VAT, and GAS agrees to charge and collect the same, in accordance with Swedish 
legislation. Representative of the Swedish Partners agree to provide technical assistance to 
GAS in this regard.  

5. GAS will provide the Swedish Partners and their designees, as well as such other cultural and 
private sector and governmental bodies as the Partners shall determine, with all access 
conference passes. How many conference passes that will be provided is a decision made by 
the coordinators (SWE and GAS).

6. GAS will provide the Swedish Partners, the financiers and venue partners with appropriate 
recognition (name and/or logo) in the Conference program, website, Conference e-mails 
and journal. 

7. GAS will contribute to the implementation of the Conference with volunteers to assist in 
various tasks relating to the Conference.

8. GAS at its expense will maintain such liability insurance and other insurance, as it deems 
appropriate in connection with the Conference.
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9. GAS will at its expense provide such promotional material to the attendees consistent with 
past conferences.

Swedish Partners responsibilities 
1. The Swedish Partners acknowledge and understand that their financial support and 

commitments are essential to the implementation of the Conference in Sweden in 2020 
without which GAS would be unable to have its 2020 conference in Sweden. The financial 
commitment from the two regions (Kalmar län and Kronoberg) is limited to an amount of 
1 000 000 SEK.

2. The Partners agree that Kosta shall be the center of the Conference. The conference 
program will include opening ceremony, closing party, additional events, and areas for 
exhibition and display.

3. The Swedish Partners will be responsible for securing agreements with the owners of the 
various venues required for the Conference and as identified by GAS, along with necessary 
furniture, fixtures, and equipment or “FF&E” (including audio/visual equipment, and the 
furnaces, annealing ovens, torches and other glass working tools) necessary for the events to 
take place as in-kind donations.  GAS shall have no financial responsibility or obligation to 
the owners of the various venues for making the same available for the Conference, 
including all necessary FF&E.

4. In order to accommodate the anticipated attendees, the Swedish Partners will provide 
assistance in securing room blocks from hotels in the Kingdom of Crystal, Växjö and 
Kalmar sufficient for the anticipated attendees. GAS will keep the Swedish partners advised 
as to conference registration numbers. Registration will begin in November 19, 2019.

5. The Swedish Partners shall be responsible for coordination and providing transportation 
during the conference on a scheduled basis to transport attendees to the various venues for 
scheduled conference events. It is recognized that the various venues associated with the 
conference, as well as accommodations for attendees, will be spread over an area within 
approximately 110 kilometers of Kosta. It is understood that continuous transportation 
between various venues is essential to the success of the Conference.  GAS shall have no 
financial obligation with respect to such transportation as provided. 

6. The Swedish Partners could, with respect to the coordinator budget, charge a fee to cover 
additional transportation costs to/from activities outside official GAS Conference 
programming.

7. The Swedish Partners will keep GAS informed about their funding efforts and the 
governmental bodies and other organizations and entities that will be providing financial 
support for the conference.

8. The Swedish Partners will assist GAS in securing all permits, if any required for the various 
Conference events.  
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9. The Swedish Partners, in consultation with GAS shall be responsible for arranging adequate 
security at all Conference venues.

Cooperation and Reliance
1. The coordinators (SWE and GAS) will have regular meetings via Skype or similar to ensure 

that the conference is a success from the standpoint of all parties. 

2. The coordinators (SWE and GAS) will develop a schedule for each activity essential to have 
a successful conference.

3. GAS and the Swedish partners will work with towns, municipalities and various venues 
hosting events to promote the same and highlight and advertise the roles of such towns and 
venues in the conference.

Budget

1. The budget is divided into three parts with two different principals and venue partners.
1. GAS is principal for Conference administration. Economic surplus or deficit relating to 
Conference administration will accrue to GAS.
2. The Swedish Partners are responsible for project and venue coordination and 
transportation during the Conference on a scheduled basis to transport attendees to the 
various venues for scheduled Conference events. 
3. The designated venues participate through in-kind donations/financing. 

2. The Partners will work in full transparency regarding the results and economic outcome 
before, during and after the Conference. The Partners will not claim an economic benefit 
and have no legal possibilities or capacity to meet economic deficit on the other Partners 
budget and finance.

3. The Swedish Partners and GAS have developed their respective budgets for the Conference 
reflecting their financial obligations.  The Swedish Partners budget shall reflect the 
obligations of Region Kronoberg and Region Kalmar län and other municipalities and 
private corporations.  The Swedish Partners and GAS shall provide copies of their respective 
budgets to each other, along with monthly update of the same.  

4. This agreement may be modified and amended with mutual consent as the planning process 
for the Conference evolves. Changes in economic prerequisites must be confirmed by 
written agreements between the Partners.
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Legal dispute
This agreement will be governed and constructed in accordance with the laws of Sweden. The 
partners will first and foremost endeavor to settle amicably by mutual discussions any dispute or 
claims related to this Agreement. Failing such settlement, any other dispute shall be settled in 
accordance with Swedish law, by a Swedish court.

Växjö …………. 2019 Kalmar …………. 2019 Seattle …………. 2019

Mikael Johansson Anders Henriksson Brandi Clark
President of the Regional President of the Regional Executive Director
Executive Committee of Executive Committee of Glass Art Society
Kronoberg Kalmar län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-11

Regionala utvecklingsnämndens presidium

§ 15 Ärendenummer RUN 2019/381

Glass Art Society 2020 GAS

Beslut
Regionala utvecklingsnämndes presidium ställer sig bakom samarbetsavtalet 
med Glass Art Society 2020 och överlämnar det till regionstyrelsen för 
beslut. 

Bakgrund
Vid regionala utvecklingsnämndens möte den 8 mars § 50 uppdrogs åt 
regionala utvecklingsnämndens presidium att bereda förslag till 
avsiktsförklaring med Region Kalmar län och Glass Art Society för senare 
beslut i regionstyrelsen.
Ett förslag till samarbetsavtal har nu arbetats fram. Regionstyrelsen ska 
godkänna avtalet. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse till regionstyrelsen, Samarbetsavtal – Glass Art Society 

2020
2. Förslag till avtal med Glass Art Society

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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