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Beredningen för hälso- och sjukvård   
 
Tid och plats 10:00–15:15, Regionhuset, Strömgatan 13 Kalmar. Lokal: Utflykten   
Beslutande 
 

Emmy Ahlstedt (C), ordförande 
Yvonne Hagberg (S) §§ 21–28 
Jimmy Loord (KD) 
Pia Edin (S) 
Christina Lönnqvist (S) 
Jonny Bengtsson (S), ersätter Katrin Stagnell (S) 
Claus Zaar (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Lena Granath (V) 
Mattias Adolfson (S) §§ 26–31 

Tjänstepersoner Sofia Hartz, planeringsdirektör §§ 28–31 
Mats Petersson, psykiatridirektör § 29 
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg § 26, 29 
Marie Ragnarsson, samordnare § 23 
Maria Svensson, utvecklingsledare, § 24 
Lena Arvidsson, basenhetschef § 24 
Ann-Marie Berglund, basenhetschef § 24 
Andreas Delphin, samordnare § 25 
Olle Olsson, verksamhetsutvecklare § 26 
Magnus Hellström, basenhetschef § 27 
 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 21–31  

 
  

Ordförande Emmy Ahlstedt (C)  

 
  

Justerare Jimmy Loord (KD)   
  
Sekreterare John Wernberg 
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§ 21   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner dagordningen för dagens 
sammanträde. 
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§ 22   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Jimmy Loord (KD) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 23   

Nära vård 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om Nära vård till 
protokollet. 

Bakgrund 
Omställningen till nära vård redovisas med information om en samordnande 
arbetsgrupp och behovet av omställningen som visar att det i framtiden är 
färre personal som ska försörja fler patienter. För den nationella målbilden är 
primärvården navet och ett övergripande mål är att patienten får en god, nära 
och samvårdnad vård som stärker hälsan. Ytterligare inriktningsmål är: 

• Tillgängligheten till primärvården ska öka. 

• En mer delaktig patient och en personcentrerad vård. 

• Kontinuiteten i primärvården ska öka. 
Kommande aktiviteter under hösten 2022 är särskild satsning på nära vård, 
gemensam målbild för nära vård i Kalmar län, information till kommunerna 
tillsammans med Kommunförbundet, öppna digitala forum, exempel- och 
erfarenhetsutbyten, identifiering av de mest komplexa patienterna och 
revidering av handlingsplan för nära vård. 
En nationell uppföljning visar att utvecklingen av nära vård går framåt och 
att förutsättningen för att lyckas med nära vård är samverkan med invånaren 
samt mellan kommuner och Region Kalmar län. En viktig uppföljning av 
nära vård sker i vardagen tillsammans med invånaren och en utveckling av 
metoder för uppföljning pågår. 
– – – 

Föredragande 
Marie Ragnarsson, samordnare 
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§ 24   

Tillstånd och sjukdomar som drabbar enbart kvinnor 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om tillstånd och 
sjukdomar som drabbar enbart kvinnor till protokollet. 

Bakgrund 
Kvinnosjukvårdens verksamhet redovisas för tillstånd och sjukdomar som 
drabbar enbart kvinnor enligt följande: 

• Graviditet och förlossning med dess risker och förebyggande åtgärder 

• Orsaker och statistik för mödradödlighet 

• Orsaker för gynekologiska sjukdomar och tillstånd 

• Varianter av gynekologisk cancer 
Den statliga överenskommelsen för perioden år 2015 till 2022 om 
förlossningsvård och kvinnors hälsa inklusive NEO redovisas. Det är oklart 
om det blir en fortsättning från år 2023. Målet med överenskommelsen är en 
mer tillgänglig vård, en mer kunskapsbaserad vård, en mer säker vård och en 
mer jämlik vård.  
Vidare informeras om Kvinnoklinikernas rekrytering av en fysioterapeut till 
att remittera till och knyta an till bäckenbotten- och endometriosteam. 
Arbetet med att motverka bristningar i samband med förlossningen, 
bäckenbottenverksamheten och projektet med hälsokoordinator på 
mödrahälsovården för perioden 2020–2022 redovisas. Resultatet av projektet 
visar att 57 procent har förbättrat sina kostvanor, 36 procent har ökat sin 
fysiska aktivitet och att 32 procent har slutat med tobak. 

Protokollsanteckning 
Med anledning av att gynekologisk cancerkirurgi minskar med 33 procent i 
Linköping kommer utvecklingen av patienternas väntetider följas upp vid en 
kommande beredning. 
– – – 

Föredragande 
Maria Svensson, utvecklingsledare 
Lena Arvidsson, basenhetschef, Kvinnokliniken Västervik 
Ann-Marie Berglund, basenhetschef, Kvinnokliniken Kalmar 
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§ 25   

22/06 Redovisa modell för hur en stegvis anpassning 
av antalet listade per ST läkare kan införas i Hälsoval 
Kalmar län 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Av regionplan 2022–2024 beskrivs uppdraget att redovisa en handlingsplan 
för hur en stegvis anpassning av antalet listade patienter per ST läkare kan 
införas i Hälsoval Kalmar län. 
Idag ser listning av patienter på ST-läkare olika ut i länet beroende på vilken 
hälsovalsenhet ST-läkaren tjänstgör vid. Utgångspunkten för modellen 
grundas på Socialstyrelsens rekommendationer, Svensk förening för 
allmänmedicins bedömning, SFAM, Svenska Distriktsläkarföreningens 
bedömning samt verksamheternas geografiska och demografiska 
möjligheter.  
Svensk förening för allmänmedicin och Socialstyrelsen har en likartad 
inriktning för synsättet på listning av patienter på läkare i 
specialisttjänstgöring. Samtal med berörda verksamheter indikerar även att 
den lokala inställningen sammanfaller med Socialstyrelsen och SFAMs. 
Idag sker inte listning på läkare i specialisttjänstgöring på ett likvärdigt sätt 
vid länets hälsocentraler vilket kan bidra till ojämlika villkor och 
oförutsägbarhet. 
Av slutredovisningen följer ett förslag på modell där grundprincipen är att 
listningen av patienter på ST-läkare ska vara likartad över hela länet och 
gälla för samtliga enheter inom Hälsoval Kalmar län. 
– – – 

Föredragande 
Andreas Delphin, samordnare 
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§ 26   

22/11 Redovisa en handlingsplan för att säkerställa att 
ambulansverksamheten långsiktigt har rätt 
förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära 
vården 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Utredningsuppdragets syfte är att redovisa en handlingsplan för att 
säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har rätt förutsättningar för 
att stödja utvecklingen av den nära vården. Uppdraget ska redovisas till 
regionstyrelsen i december 2022.  
Arbetet med uppdraget redovisas där det ingår en arbetsgrupp och dialog har 
skett genom facklig samverkan. Det ska finnas en balans mellan 
ambulanssjukvårdens akuta uppdra och utveckling koppla till den nära 
vården. 
Identifierade utvecklingsområden är kommunikationen för förbättrade 
bedömning gällande: 

• Färre onödiga transporter till akutmottagning 

• Kommunikation med sjukhus och primärvård 

• Tillgång till patientjournal i alla ambulanser 
I det fortsatta arbetet kommer behov gällande tillgängliga ambulansresurser i 
länet att utvärderas. Målsättningen är att minimera antal onödiga transporter 
till akutmottagningen. 
– – – 

Föredragande 
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg 
Olle Olsson, verksamhetsutvecklare 
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§ 27   

Rapportering rehabiliteringsbassäng i Kalmar 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har ingått en avsiktsförklaring med Kalmar kommun om 
samverkan kring en ny rehabiliteringsbassäng, i samband med byggnation av 
en ny simhall i Kalmar. Bakgrunden är att Länssjukhuset i Kalmar står inför 
stora renoverings- och ombyggnadsbehov under de närmsta åren. 
Enligt Kalmar kommuns prognos kan byggstart för den nya simhallen ske 
under 2022 och anläggningen beräknas kunna färdigställas under 2025. 
Eftersom de ombyggnadsbehov som finns på länssjukhuset innebär att det 
kan bli ett glapp innan den nya bassängen är tillgänglig pågår en planering 
för att säkerställa kvalité och tillgång. 
En enkät har delats ut och besvarats av samtliga besökare till 
rehabiliteringsbassängen under första kvartalet 2022, även föreningar som 
hyr bassängen har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Utifrån 
enkätsvaren och tillsammans med personal har alternativ tagits fram för att 
tillgodose kvalité och tillgänglighet. Enkätsvaren redovisas. 
– – – 

Föredragande 
Magnus Hellström, basenhetschef 
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§ 28   

Länsgemensam ledning 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Aktuella frågor från länsgemensam ledning i samverkan redovisas för 
följande områden. 

• Nära vård 

• Styrdokument för perioden 2023–2024 

• Handlingsplaner för perioden 2023–2024 

• Revidering av suicidpreventiva handlingsprogrammet med 
utvärdering och förslag 

• Digital ungdomsmottagning inklusive rekrytering av barnmorskor 
och pågående rekrytering av kurator 

• Preventiva hembesök 

• Arbetet med införandet av systemet Cosmic i Oskarshamns kommun 

• Framtidens habilitering och rehabilitering 

• Förslag av kartläggning av anhörigas situation som nu är ute på 
remiss 

• Arbetet med Folkhälsoperspektivet inom Länsgemensam ledning 

• Intensiv Kontextuell Behandlingsteam (IKB-team) 
– – – 

Föredragande 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
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§ 29   

Aktuell information från förvaltningarna 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Aktuell information redovisas från förvaltningarna. 

Primärvårdsförvaltningen 
Arbetet med handlingsplanen för 1177.se pågår och det pågår även planering 
inför influensavaccinationer för hösten. Ett annat stort fokus under hösten är 
omställningsarbetet för nära vård. Förvaltningen har observerat att intresset 
för den fjärde sprutan för covid-19 har en minskad efterfrågan. Region 
Kalmar län har genomfört informationskampanjer gällande vaccinering. Då 
Folkhälsomyndigheten inte längre har någon rekommendation om 
vaccinering har informationsfokus varit för de äldre invånarna.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Aktuellt läge för tillgänglighet inom vården sammanfattas för augusti månad 
2022 med resultat för andel väntande patienter inom 90 dagar. 

• Vid första kontakt är resultatet 69 procent jämfört med rikssnittet på 
60 procent.  

• För operationsbesök är Region Kalmar läns resultat 60 procent 
jämfört med rikssnittet på 49 procent.  

• Andel genomförda återbesök inom måldatum vilket för Region 
Kalmar län är 86 procent jämfört rikssnittet på 80 procent. 

Målbilden för arbetet är att ingen patient ska ha en väntetid över 90 dagar 
och faktorer för att nå målet är bland annat kontinuerliga dialoger, långsiktig 
planering, förståelse för möjligheter och utmaningar. 
Under vecka 37 skickades det ut 6000 brev i Kalmar län gällande screening 
för tjock- och ändtarmscancer. Analyserna genomförs nationellt på 
Karolinska sjukhuset i Solna men koloskopi kommer att erbjudas i Kalmar 
och Västervik för de som har behov. 
Förvaltningen kommer under hösten att skicka ut enkäter till patienter inom 
olika områden med sammanställda svar i november. Den nationella 
patientenkäten kommer att skickas ut under våren 2023. 

Psykiatriförvaltningen 
Beredningen informeras om följande områden: 
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• Resultat från Nationella patientenkäten för bland annat områdena 
helhetsintryck, respekt och bemötande samt tillgänglighet. 

• Aktuellt läge i omställning till nära vård med fokus på vad som gjorts 
fram till idag och vad förvaltningen vill utveckla vidare. 

• Intensiv kontextuell behandling (IKB) som är ett pilotprojekt i 
Region Kalmar län och Kalmar län för barn och ungdomar mellan 
12–20 år med självskadebeteende, suicidalitet eller isolering i 
kombination med eventuell omsorgsbrist samt psykisk ohälsa. 

• Självinvald inläggning för i första hand patienter med 
självskadebeteende. Översyn och utvecklingsarbete pågår. 

• Förvaltningens ekonomiska resultat för intäkter, personalkostnader 
och bemanningsbolag, köpt vård och läkemedel. Prognosen för helår 
visar ett överskott på sju miljoner kronor. 

• Pågående aktiviteter inom psykiatriförvaltningen med fokus på 
uteblivna besök samt av- och ombokningar. 

– – – 

Föredragande 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg 
Mats Petersson, psykiatridirektör 

11Comfact Signature Referensnummer: 1475459



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-13 

 
 

 
Beredningen för hälso- och sjukvård 
 

 
 

 
 

 

§ 30  Ärendenummer RS 2022/603 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård fastställer sammanträdesdatum för 2023 
till 9 februari, 31 mars, 8 juni, 7 september och 7 december.  
Beredningen för hälso- och sjukvård ger presidiet i uppdrag att planera för 
ett studiebesök under 2023. 

Bakgrund 
Beredningen för hälso- och sjukvård fastställer årligen mötesplanen för 
kommande år. 
Regionstab kansli har tagit fram förslag till mötesplan för Region Kalmar 
läns politiska organisation. I planen föreslås följande mötesdatum för 2023 
för beredningen för hälso- och sjukvård: 
9 februari 
31 mars 
8 juni 
7 september 
7 december 

Överläggning 
Efter avslutad överläggning fastställer beredningen för hälso- och sjukvård 
sammanträdesdatum för 2023 enligt redovisat förslag. Beredningen för 
hälso- och sjukvård ger presidiet i uppdrag att planera för ett studiebesök 
under 2023. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022 
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§ 31   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärende anmäls till beredningen 

• Enkät - Nationell utvärdering screeningprogrammet för bröstcancer, 
screening med mammografi, Socialstyrelsen 

• AT-rapport 2022 från Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF 
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