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Beslutande 
 

Mattias Adolfson (S), ordförande 
Emmy Ahlstedt (C), vice ordförande 
Jimmy Loord (KD), vice ordförande 
Lennart Hellström (M) 
Monica Ljungdahl (M) 
Lena Granath (V) 
Kristina Sjöström (S) 
Claus Zaar (SD) 
Lasse Johansson (S) §§ 3–9 
Bo Karlsson (SD) 
Elin Sejnehed (S) 
Malin Wimmerström §§ 1–2, ersättare för Lasse Johansson (S) 
 

Närvarande ersättare Malin Wimmerström §§ 3–9 
Nathalia Johansson (KD) 
Gunilla Nilsson (SD) 
Lena Fyhr (V) 

Tjänstepersoner Sofia Hartz, planeringsdirektör § 1–3 
Annkristin Svensberg, sjukhuschef § 3 
Mathias Landerdahl, samordnare § 4 
Marie Ragnarsson, samordnare § 5 
Nathalie Persson, samordnare § 6 
Helene Wendell, samordnare § 7 
Karolina Landskog, utvecklingsstrateg § 9 
Patrik Glasberg, biträdande förvaltningschef § 9 
Johan Rosenqvist, sjukvårdsdirektör § 9 
Mats Petersson, psykiatridirektör § 9 
John Wernberg, regionsekreterare 
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§ 1   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner föredragningslistan. 
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§ 2   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Emmy Ahlstedt (C) att jämte 
ordföranden justera protokollet. 
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§ 3   

Introduktion 

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

Bakgrund 
Länssjukhuset i Kalmar erbjuder både akutsjukvård och planerad sjukvård 
dygnet runt, året runt. Sjukhuset är bland de främsta i landet när det gäller 
tillgänglighet, kundnöjdhet och effektivitet vilket innebär korta väntetider till 
både besök och behandling. Länssjukhusets i Kalmar har cirka 2400 
anställda. Länssjukhuset har goda medicinska resultat och i nuläget finns det 
både demografiska och ekonomiska utmaningar. Ett förändrat arbetssätt är 
nödvändigt för att framtidens vård. 
Länssjukhusets vision är en god och säker vård, när och där den behövs som 
bäst. Verksamhetens mål för 2023 redovisas enligt följande: 

• Mål för invånare och kund är en tillgänglig vård utifrån behov och 
prioriteringar där mötet med patienter och närstående ska innehålla 
delaktighet, bemötande och allas lika värde. 

• Verksamhet som stimulerar innovationsförmåga och ökad förnyelse, 
god kvalitet och en förflyttning från slutenvård till öppenvård. 
Omställningen till nära vård har ett stort fokus för framtidens 
arbetssätt. 

• Motiverade medarbetare och värdegrundsfrågor där kompetens möter 
behov. 

• Ekonomi där målet är en god resurshållning med prioritering av 
resurser. 

För att ge medarbetare bättre möjligheter till ett långt och hållbart arbetsliv 
kommer reglerna kring arbetstid och dygnsvila att ändras enligt en 
överenskommelse med Sverige Kommuner och Regioner och fackförbunden. 

Beredningens roll och ansvarsområde 
Beredningens ska följa utvecklingen utifrån ett medborgar-, patient- och 
närståendeperspektiv inom följande områden: 

• Somatisk specialist- och psykiatrivård inklusive regionsjukvård. 

• Första linjens vård. 

• Hälso- och sjukvård i samverkan med kommunerna. 

• Tandvård. 
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Beredningen ska behandla följande uppdrag inför regionstyrelsen: 

• Utreda på vilket sätt primärvårdens digitala erbjudande till invånarna 
ytterligare kan förstärkas. 

• Redovisa en gemensam målbild för Nära vård tillsammans med 
länets kommuner 

• Nya arbetssätt inom ramen för uppdraget som gavs i Regionplan 
2022–2024 ”Omställning och förnyelse av hälso- och sjukvården” 
kontinuerligt ska redovisas till hälso- och sjukvårdsberedningen och 
regionstyrelsen. I uppdraget ingår att ge förslag på hur nya arbetssätt 
kan implementeras inom såväl regionen som inom det 
länsgemensamma arbetet.  

• Redovisa förslag till Hälsovalsuppdrag från 1 juli 2023 som 
ytterligare stärker omställningen till nära vård.  

• Utifrån Samsjuklighetsutredningens (SOU 2021:93) förslag redovisa 
behov av nya arbetssätt och aktiviteter avseende insatser för personer 
med samsjuklighet. Arbetet ska ske i nära samverkan med länets 
kommuner. 

• Uppföljning av tidigare beslutade uppdrag till exempel digitalisering, 
nära vård, psykisk hälsa för de äldre 

• Länsgemensam ledning i samverkan 

• Förvaltningarnas ekonomi, tillgänglighet och nära vård  
--- 

Föredragande 
Annkristin Svensbergh, sjukhuschef 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Mattias Adolfson (S), ordförande 
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§ 4   

Läkemedel – försörjning, ekonomi och uppföljning 

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

Bakgrund 
Region Kalmar läns läkemedelssektion är i verksamhetsorganisation 
placerad i regionstab men finns geografiskt på länets sjukhus och i 
regionhuset i Kalmar. 

Klinisk farmaci 
Klinisk farmaci är de aktiviteter och den service som farmaceuten i 
vårdteamet bidrar med för att utveckla och främja rationell och 
ändamålsenlig användning av läkemedel. 
I Region Kalmar län bedrivs arbetet med klinisk farmaci med fokus på 
patientcentrerat arbete med läkemedelsbehandling i fokus. 

Patientsäkerhet 
Läkemedel är ett kritiskt område för patientsäkerheten och i arbetet sker ett 
samarbete med chefsläkare och patientssäkerhetssamordnare. Det genomförs 
patientsäkerhetsronder på sjukhusen och i verksamheten för psykiatri. 
Lagen om nationella läkemedelslistan trädde i kraft 1 maj 2021 och för 
patienten är den största förändringen att kunna dela information om 
läkemedel med vården och inte bara med apotek. 

Läkemedelshantering 
Det finns riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering gällande ordination, 
rekvisition, förvaring, iordningsställande, administrering, 
läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse. En kvalitetsuppföljning 
genomförs årligen. 

Läkemedelsservice 
Servicen är ett stöd till vården i läkemedelsförsörjningen. Det ingår även 
skötsel av läkemedelsförråden med beställning, uppackning, inleveranser 
och hållbarhetskontroller. Det finns även ansvar för sortimentet, 
vätskevagnar, läkemedelsautomater och hantering av restnoteringar av 
läkemedel. 

Läkemedelsförsörjning 
Region Kalmar län har bedrivit läkemedelsförsörjning i egen regi sedan maj 
2022 och fördelarna är en ökad stabilitet, större kontroll över beredskap och 
nationella samarbeten. 
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Läkemedelstillverkning och beredning 
För tillverkning av läkemedel för Cytostatika, radioaktiva läkemedel för 
diagnostik och dialys sker en tillsyn av Läkemedelsverket och det krävs att 
de sakkunniga och ansvariga är registrerade hos Läkemedelsverket. Det 
ställer höga krav på lokalerna som bland annat ska klara hållbarhet, slussning 
in och ut samt för lufttryck, ventilation och städning. 

Läkemedelskommittén 
Kommittén är utsedd av regionstyrelsen och är Region Kalmar läns 
expertorgan för frågor som rör läkemedel. Kommitténs arbete består i att 
verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. 
Läkemedelskommittén ska ha en rekommenderande och rådgivande 
funktion. 

Uppföljning av läkemedelsanvändning och kostnader 
Läkemedelsstatisk används för att se relevanta mått, jämförbarhet och 
individdata och utveckling av läkemedelskostnader. 

Samverkan 
För läkemedel finns olika nätverk för samverkan och även en nationell 
samverkansmodell där alla Sveriges regioner är med i processen. Vid ett 
nationellt införande av ett aktuellt läkemedel finns det kriterier som ska 
uppfyllas som exempelvis att läkemedlet berör många patienter eller att 
läkemedlet verkar vara mycket effektivt. 
För läkemedel som inte tas han om nationellt så finns det en process för ett 
regionalt införande och kan fångas upp via nomineringar från sjukvården 
eller Läkemedelsverkets lista över nya läkemedel. 
--- 

Föredragande 
Mathias Landerdahl, läkemedelschef 
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§ 5   

Nära vård 

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

Bakgrund 
Under 2022 avsattes särskilda resurser i Region Kalmar läns regionplan för 
fortsatt omställning till nära vård för hälso- och sjukvården. Arbetet ska 
fokusera på genomförande av handlingsplanerna för nära vård och strategi 
för invånarens digitala vårdkontakter. Arbetet utgår från Region Kalmar läns 
strategi för ”Varje dag lite bättre – kraften hos många”. 
Målet med satsningen av nära vård är: 

• Ökat invånarfokus 

• Ökad användarvänlighet i tillgängliga digitala tjänster 

• Ökad förståelse i organisationen för invånarens och verksamhetens 
behov 

• Ökad samverkan över verksamhetsgränser och huvudmannagränser 

Projekt Oskar 
Projektet Oskar är ett samarbete mellan bland annat Oskarshamns kommun, 
sjukhuset och primärvården. Projektet strävar efter en god och nära vård för 
de som har hemsjukvård, är mångbesökare på sjukhus och primärvård eller 
har åkt ambulans. 
Målet är en stärkt samverkan mellan hälsocentralerna, medarbetare och 
samarbetspartners och för att skapa trygghet för patienterna. 

Projekt Äster 
För projektet Äster där målgruppen är sköra patienter med stort vårdbehov är 
fokus på arbetet att skapa trygghet för patienter som vårdas i hemmet men 
även för att ge trygghet för medarbetare som besöker patienterna. Ytterligare 
fokus är att skapa en ökad samsyn, tydligare kontaktvägar samt färre och 
mer korrekta återinläggningar. 

Förbättringsarbete i Hultsfred 
Hultsfreds hälsocentral fokuserar arbetet på trygghet för patienter med 
fastvårdkontakt, färre återinläggningar och högre andel samordnad 
individuell plan (SIP). Målgruppen för förbättringsarbetet är multisjuka och 
patienter med komplexa behov eller som är kroniskt sjuka. 
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Förbättringsarbete i Högsby 
Högsby hälsocentral fokuserar arbetet på ökad samverkan mellan 
hälsocentralen och kommunen. Det ska finnas en tydlighet eller samsyn 
kring vilka resurser som finns och hur samverkan ska se ut samt en ökad 
tydlighet till invånare eller patienter för vilken hjälp eller stöd som finns att 
tillgå. På sikt ska antal som vårdas med anledning av lag om vård av 
missbrukare (LVM) minska men även ett minskat missbruk i Högsby. 
Målgruppen är äldre invånare med alkoholberoende samt deras anhöriga och 
äldre invånare som riskerar att hamna i ett beroende eller redan finns i det. 

Pågående arbeten 
Utifrån Region Kalmar läns regionplan pågår följande arbeten: 

• Utvecklingsarbete med utgångspunkt från Hälsocentralerna  

• Preventiva hembesök intresseanmälan/informationsmöte 

• Digitala specialistkonsultationer arbetsgrupp 

• Pilot Hälsolots Högsby 

• Utlysning av forsknings och utvecklingsprojekt kopplat till Nära 
Vård 

• Akademisk primärvård Öland 

• Förebyggande insatser Barn och Unga (Mörbylånga)  

• Modell för uppföljning/utvärdering av omställning Nära Vård 

• Översyn och förbättring av hälsovalsuppdraget baserat på forskning 
och erfarenhet kring Nära vård och ersättningsmodeller. 

• Under 2023 implementera den länsgemensamma målbilden och 
färdplanen 

--- 

Föredragande 
Marie Ragnarsson, samordnare 
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§ 6   

Lägesrapport Hälsoval 2023 

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

Bakgrund 
I Kalmar län kallas vårdvalssystemet, som ger patienten möjlighet att välja 
mellan offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård, för 
Hälsoval Kalmar län för att betona det sjukdomsförebyggande arbetssättet 
som primärvården har. I Region Kalmar läns regionplan finns uppdraget att 
se över hälsosvalsuppdraget utifrån ett nära vårdperspektiv. Kraven som 
ställs på vårdenheterna som ingår är beslutade av regionfullmäktige och 
regionstyrelsen. 
En arbetsgrupp har tillsatts med representanter som arbetar med beställd 
vård, nära vård samt en forskare för att säkerställa att den forskning som 
finns på området tas tillvara. Under hösten 2022 har arbetet fokuserat på att 
tillsammans med kompetenser i olika områden ta reda på vilka behov som 
finns och vilka utmaningar som finns för olika verksamheter. 
Viktiga behov är bland annat tillgänglighet, samverkan, kontinuitet, 
personcentrering, hälsofrämjande och nya arbetssätt. 
Identifierade utmaningar är exempelvis uppföljning, tydlighet, samverkan, 
prioriteringar och ersättningsmodell. 
--- 

Föredragande 
Nathalie Persson, samordnare 
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§ 7   

Länsgemensam ledning 

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

Bakgrund 
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande 
område hälso- och sjukvård samt skolan är en länsgemensam ledningsgrupp. 
Inriktningsbesluten tas under återkommande sammanträden och det finns en 
beredningsgrupp som planerar och följer arbetet. Det finns samordnande 
grupper för följande områden. 

• Barn och unga 

• Psykiska hälsa 

• Äldre 
Varje samordnande grupp består av utvecklingsledare, representanter från 
kommuner, folkhälsa och från Region Kalmar län. Det finns även 
representanter för brukarmedverkan och för habilitering/rehabilitering. 
Representanterna i de samordnande grupperna speglar även geografi, storlek 
på kommun och funktion vilket och vid ett byte av deltagare så beslutas detta 
av Länsgemensam ledning. 
Det genomförs två gemensamma presidiekonferenser per år där 
tjänstepersoner och politiker inom Länsgemensam ledning i samverkan 
deltar. Vid vårens presidiekonferens tas beslut om arbetet framåt och under 
hösten är det uppföljning av de pågående satsningarna. 
Uppdraget finns beskrivet i ett regionalt styrdokument som är framåtsyftande 
för de kommande 5–6 åren och uppdateras vartannat år. Till det regionala 
styrdokumentet finns handlingsplaner kopplade. Utifrån det regionala 
styrdokumentet tas även överenskommelser och praktiska anvisningar fram 
som beslutas av Länsgemensam ledning i samverkan. 
Aktuella områden och pågående arbeten för Länsgemensam ledning i 
samverkan är bland annat: 

• Intensiv kontextuell behandling (IKB) 

• Digital ungdomsmottagning 

• Samsjuklighetsutredningen 

• Preventiva hembesök 

• Utskrivningsprocessen 
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• Suicidpreventivt handlingsprogram 

• Kartläggning av anhörigas situation 

• Framtidens habilitering och rehabilitering 

• Informationsöverföring 
--- 

Föredragande 
Helene Wendell, samordnare 
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§ 8   

Nästa sammanträde 

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

Bakgrund 
Nästa sammanträde är fredag den 31 mars kl. 10:00 i Västervik. 
Beredningen för hälso- och sjukvård diskuterar frågan om rapportörer och 
presidiets förslag på ämnet ”Barn och ungas psykiska hälsa med koppling 
om samverkan med kommunerna”. Presidiet tar fram ett förslag på en 
rapportör från majoriteten och en rapportör från oppositionen samt formerna 
för återapportering till beredningen.  
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§ 9   

Aktuell information från förvaltningarna 

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

Bakgrund 
Aktuell information om ekonomi, tillgänglighet och nära vård redovisas från 
förvaltningarna. 

Folktandvården 
Folktandvårdens finansiering är delvis skattefinansierad och delvis 
intäktsfinansierad vilket betyder att verksamheten ska erbjuda vård som 
patienter väljer och betalar för. Den viktigaste faktorn för en ekonomisk 
balans är resurser, vakanser och sjukfrånvaro som står för en stor kostnad. 
För att uppnå en ekonomisk balans behöver 70 procent av patienterna vara 
vuxna och 30 procent vara barn vilket budgeten baseras på. Under åren 
2020–2022 har budgeten varit en stor utmaning då det i Folktandvårdens 
uppdrag ingår att prioritera barnen och ett arbete med mestadels 
barntandvård får en påverkan på ekonomin. Utöver detta har verksamheten 
har många vakanser där sjuktalet har varit 8,4 procent. Flera åtgärder har 
vidtagits inför 2023 med exempelvis varumärkesstärkande insatser, tydligare 
ekonomisk uppföljning, ny ersättning för barntandvården för privata aktörer 
och utbildning har genomförts för bemötande för en god service och 
tillgänglighet.  
Folktandvårdens statistik för tillgänglighet redovisas och sjuka patienter får 
vård direkt via akuttandvården men däremot är tillgängligheten för vuxna 
patienter är en utmaning med försenade kallelser. 
Arbetet med nära vård och de flesta av de hälsofrämjande insatserna utgår 
från Folktandvårdens folkhälsoklinik som grundades 2020 för att bättre 
kunna samordna, rikta och följa upp olika insatser. Syftet är att bidra till god 
munhälsa genom preventiva insatser. Folktandvården digitaliserar det 
förebyggande arbetet med digitala vårdmöten för bland annat 
rådgivningssamtal, motiverande samtal och tandvårdsrädda patienter. Det 
går även att chatta med Folktandvårdens kontaktcenter och internt sker 
handledning samt vissa konsultationer digitalt. 

Primärvården 
Verksamhetens bokslut för 2022 redovisas med ett negativt resultat på minus 
åtta miljoner kronor. Både läkemedelskostnader och 
bemanningsbolagskostnader har ökat jämfört med tidigare år. Inför 2023 
finns osäkerhetsfaktorer för bland annat ersättningar för vaccinationer. Nya 
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rekommendationer kring vaccinationer innebär att det är svårt att beräkna 
volymer och bemanning. 
Statistik för tillgänglighet för medicinsk bedömning redovisas för Region 
Kalmar län för 2021 och 2022 där målvärdet är 85 procent och vilket är 
uppnått under hela 2022 och aktuell statistik visar tillgänglighet närmare 90 
procent. Telefontillgängligheten ligger på 88 procent vilket är högre än 
genomsnittet i riket. Telefonmätningar görs två gånger per år via Sverige 
Kommuner och Regioner (SKR). Det pågår ett förbättringsarbete för att 
minska väntetiderna till 1177 på telefon och resultatet är en minskad väntetid 
men det finns fortfarande förbättringar att göra. 
Nära vård är till för de patienter med stort behov och särskilt viktigt för de 
patienter som har behov av samordning och för de som förväntas ha ett stort 
vårdbehov. Målet är en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. 
Den nationella patientenkätens resultat har sammanställts den 1 februari 
2023 och kommer att redovisas vid regionstyrelsens sammanträde. Svaren är 
en indikation på hur patienter uppfattar primärvården. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
De medicinska resultaten är goda och mätningar visar att invånarna är nöjda 
med vården. Tillgängligheten är acceptabel men försämrad. Utmaningar är 
både demografiska och ekonomiska samt att det pågår en lågkonjunktur och 
hög inflation som påverkar ekonomin. Målet är att fortsätta leverera en god 
och säker vård och verksamheten ser att förändrade arbetssätt är nödvändigt 
för att nå målen.  
Det ekonomiska resultatet för 2022 visar ett underskott mot budget på 341 
miljoner kronor jämfört med minus 304 miljoner kronor föregående år. 
Förvaltningens målsättning var att budgetunderskottet skulle minska med 15 
miljoner kronor men totalt sett är ökningen cirka 37 miljoner kronor. 

Psykiatriförvaltningen 
Förvaltningens bokslut för 2022 redovisas med ett resultat på minus 486 000 
kronor. Nettokostnaden för specialiserad våd per invånare ligger på 2127 
kronor per invånare vilket sett över landet är kostnadseffektivt.  
Förvaltningens tillgänglighet för vuxenpsykiatrin och antal återbesök ligger 
över målen och även för återbesöken är resultat över målet. För barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP) är tillgänglighetens resultat för hela året 2022 
tredje högst i riket men däremot är resultatet för utredningstiden för BUP 
under målet men ligger i genomsnitt jämfört med riket. 
I omställningen till nära vård arbetar förvaltningen hälsofrämjande och 
förebyggande, tidigt upptäckt beroende, behov av utredning och behov, 
behov av stöd och samordning. För det fortsatta arbetet med omställningen 
vill förvaltningen utveckla vidare en väg in för barn och unga, självvald 
inläggning, mobilt team och Intensiv kontextuell behandling (IKB). 
Blå appen är ett digitalt verktyg för skattningsskador och frågeformulär till 
patienter och appen används vid bedömning, utredning, behandling och 
utvärdering. 
--- 
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Karolina Gandskog, utvecklingsstrateg 
Patrik Glasberg, biträdande förvaltningschef 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Mats Petersson, psykiatridirektör 
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