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§ 257    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner mötets föredragningslista.  
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§ 258  Ärendenummer RS 2022/1494 

Hälsoval Kalmar län 2023 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen förlänger Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 
Hälsoval Kalmar län 2022, Regler för listning inom hälsoval 2022, 
Jouruppdraget 2022, IT Hälsoval primärvård, att gälla till och med 30 juni 
2023. 
Regionstyrelsen fastställer Ersättning för vården 2023 (bilaga 2 med 
underbilagor 2.1-2.3), att gälla till och med den 30 juni 2023. 

Bakgrund 
Sedan Hälsoval Kalmar län infördes 2014 har en översyn av 
uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag och ersättning samt avtalsbilagor 
skett under hösten inför kommande år.   
Av regionplan 2023-2026 följer att Hälsoval Kalmar län ska ses över utifrån 
ett nära vårdperspektiv och att ett nytt förfrågningsunderlag/ 
uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell ska gälla från och med 
halvårsskiftet 2023. Fram till dess revideras endast priserna för första 
halvåret 2023. Ändringarna framgår av bilaga Ersättning för vården 2023 
med tillhörande underbilagor. Ändringarna är markerade med gult i 
bilagorna. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2022 
2. Bilaga 1 Förfrågningsunderlag Hälsoval Kalmar län 2023 januari-juni 
3. Bilaga 2 Ersättning för vården 2023 januari-juni med underbilagor 2.1-

2.3 
4. Bilaga 2.1 Glesbygdsersättning 2023 januari-juni 
5. Bilaga 2.2 Sammanställning jourschabloner 2023 januari-juni 
6. Bilaga 2.3 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval 

Kalmar län 2023 januari-juni 
7. Bilaga 3 Regler för listning inom hälsoval 2023 januari-juni 
8. Bilaga 4 Jouruppdraget 2023 januari-juni 
9. Bilaga 5 IT Hälsoval primärvård 
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§ 259  Ärendenummer RS 2022/1495 

Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län 
och överenskommelse för 2023 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i 
Kalmar län och Överenskommelse med Folktandvården att gälla under 2023.  

Bakgrund 
Enligt tandvårdslagen (TVL) har varje region ett planeringsansvar för all 
tandvård, även den vård som bedrivs i privat regi. Regionen ska erbjuda en 
god tandvård till dem som är bosatta, kvarskrivna eller stadigvarande vistas 
inom regionen.  
Behandlingsansvaret för barn, ungdomar och unga vuxna 3-23 år regleras 
genom Vårdval Tandvård Kalmar Län. 
Folktandvårdens uppdrag och överenskommelse ses över årligen.  
Uppdragsbeskrivningen för Folktandvården i Kalmar län består av två delar. 
Den första delen beskriver Folktandvårdens grunduppdrag vilka åligganden 
som ingår i detta. I den andra delen av dokumentet beskrivs den årliga 
överenskommelsen mellan Region Kalmar Län och Folktandvården. Här 
regleras de delar som Region Kalmar län ansvarar för och som är 
regionfinansierade. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2022 
2. Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och      

Överenskommelse för 2023 
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§ 260  Ärendenummer RS 2022/1496 

Vårdval Psykisk hälsa primärvård - 
förfrågningsunderlag och ersättning för vården 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen fastställer Förfrågningsunderlag vårdval psykisk hälsa 
primärvård och Ersättning psykisk hälsa primärvård 2023 med tillhörande 
underbilagor samt IT Vårdval psykisk hälsa att gälla under 2023. 

Bakgrund 
2017 infördes Vårdval Psykisk hälsa primärvård i Region Kalmar län 
Uppdraget för vårdval psykisk hälsa revideras årligen. Justeringar i bilagorna 
kan ske löpande. 
Ändringar är markerade med gult i bilagorna.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2022  
2. Avtal Vårdval psykisk hälsa primärvård 2023 
3. Avtalsbilaga 1 Förfrågningsunderlag vårdval psykisk hälsa primärvård 
4. Avtalsbilaga 2. Ersättning Psykisk hälsa primärvård 2023  
5. Avtalsbilaga 2.1 Glesbygdsersättning 
6. Avtalsbilaga 2.2 Registreringsanvisningar för ersättning enligt vårdval 

psykisk hälsa 
7. Avtalsbilaga 3 IT vårdval psykisk hälsa 2022 
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§ 261  Ärendenummer RS 2022/1497 

Vårdval tandvård Kalmar län 2023 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen fastställer Vårdval tandvård i Kalmar län 2023, 
förfrågningsunderlag 2023 samt ersättning 2023.  

Bakgrund 
Enligt tandvårdslagen (1985:125, TVL) har varje region ett planeringsansvar 
för all tandvård, även den vård som bedrivs i privat regi. Regionen ska 
erbjuda en god tandvård till dem som är bosatta, kvarskrivna eller 
stadigvarande vistas inom regionen.  
Behandlingsansvaret för barn, ungdomar och unga vuxna 3-23 år regleras 
genom Vårdval tandvård i Kalmar Län. Ersättning utgår genom föreslagen 
ersättningsmodell och beräknas till ett grundkapiteringsbelopp om 1446 kr 
per barn under 2023. Utöver denna ersättning kan kliniker söka ersättning för 
viss vård som exempelvis tandregleringsåtgärder, viss protetik och 
bettskenor med mera.  
Justeringar i ersättningsmodell föreslås från och med 2023, för att på ett 
bättre sätt stödja vårdgivarna till bättre kontinuitet så att barnen får vård i 
enlighet med de regionala riktlinjerna. Bland annat föreslås: 
• Ändrad fördelning av grundkapiteringsbeloppet mellan fast och rörlig 

ersättning från 60 % fast och 40 % rörlig ersättning till 40 % fast och 60 
% rörlig ersättning. 

• En ny tredje parameter i den differentierade rörliga ersättningen läggs 
till. Den nya parametern följsamhet till revisionsintervallen utgår från hur 
stor andel av avtalspartens listade barn och ungdomar där minimikraven 
för tandläkar- och hygienistundersökningar i Region Kalmar läns 
riktlinjer uppfylls. 

• De tre rörliga ersättningsparametrarna motsvarar var för sig 20 % av 
ersättningen (totalt 60 % av grundkapiteringsbeloppet). 

• Borttagning av den negativa ersättningskomponenten indragen 
ersättning i samband med att följsamhet till revisionsintervallen läggs 
till. 

• Ändring av hur den differentierade ersättningen för de två rörliga 
ersättningsparametrarna EPI och CNI beräknas. Beräkningen går från att 
gruppera avtalsparterna i tre grupper och fördela ersättningen till att 
istället ta i beaktande varje enskild avtalsparts faktiska EPI och CNI vikt 
i relation till hela länets medelvärde.  
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Den nya ersättningsmodellen förklaras närmare i bilaga 4 (Förklaring till 
ersättningsmodell 2023). 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022 
2. Avtal Vårdval Tandvård 2023 
3. Förfrågningsunderlag 2023 
4. Ersättning 2023 
5. Förklaring till ersättningsmodell 2023 
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§ 262  Ärendenummer RS 2022/1507 

Yttrande över utredning och förslag till 
inriktningsbeslut för åldersgränser i 1177-tjänster 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen besvarar betänkandet utredning och förslag till 
inriktningsbeslut för åldersgränser i 1177-tjänster med redovisat yttrande.  
Yttrandet överlämnas till Inera AB. 

Bakgrund 
Inera har ombett Region Kalmar län, tillsammans med andra regioner, att 
yttra sig över betänkandet utredning och förslag till inriktningsbeslut för 
åldersgränser i 1177-tjänster. 
Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett nytt ramverk för alla 1177-
tjänster som kräver inloggning. Vårdnadshavare har enligt gällande ramverk 
tillgång till sina barns journalinformation samt övriga tjänster som nås på 
1177.se fram till det att barnet fyller 13 år.  
Ineras utredning ser att de åldersgränser som finns i dagsläget fyller en viktig 
funktion av skydd för ungas personliga integritet. Men i takt med att 
sjukvårdshuvudmännen styr mot personcentrerad, god och nära vård blir det 
viktigt att inte utestänga unga och deras vårdnadshavare från utvecklingen. 
Digitala tjänster är viktiga verktyg för att realisera nära vård. Förslaget är 
därför att sjukvårdshuvudmännen antar en gemensam målbild för unga 
invånare som innefattar en inriktning mot nya åldersgränser vid inloggning 
till 1177-tjänster. Förslag på gemensam målbild och åldersinriktningar finns 
sammanfattat i bilaga 2.  
Samtidigt som Ineras utredning färdigställdes tillsatte Socialdepartementet 
en statlig utredning om åldersgränser. Ineras utredning kommer även att 
lämnas över till den statliga utredaren som kunskapsunderlag. 
Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ställer sig i stort bakom utredningen och dess förslag på 
målbild. Region Kalmar län vill dock reservera sig mot att ställa sig bakom 
förslaget att öka vårdnadshavares generella direktåtkomst till barnets digitala 
journal tills barnet fyller 15 år.  
Region Kalmar län ställer sig bakom resterande förslag på ändrade 
åldersgränser och vill särskilt uppmärksamma nedan punkter:  

• Region Kalmar län välkomnar utredningens förslag om att ge 
vårdnadshavare möjlighet att kontakta vården digitalt upp till barnet 
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fyllt 18 år. Det är dock av vikt att digitala och administrativa 
möjligheter finns på plats att göra detta utan att eventuell känslig 
information rörande barnet röjs. 

• Ändringen av ramverket innebär en stor omställning som omfattas 
av känslig information. Det är därför viktigt att implementeringen 
inte förhastas och att rutiner och digitala tjänster är väl etablerade 
innan beslut om ändringar i dagens ramverk sker. 

• Det är också viktigt att ge berörd personal det stöd och utbildning 
som behövs för att kunna bemöta barn och vårdnadshavare i vården 
på bästa sätt, samt att utveckla digitala tjänster så de är lätta att 
använda för både barn, vårdnadshavare och vårdpersonal.  

• Även implementeringsarbetet bör låta vägledas av 
barnkonsekvensanalyser. 

 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2022 
2. Yttrande över utredning och förslag till inriktningsbeslut för 

åldersgränser i 1177-tjänster 
3. Sammanfattning och förslag till inriktningsbeslut om ändrade 

åldersgränser vid inloggning i 1177-tjänster 
4. Ineras barnkonsekvensanalys Åldersgränser 1177-tjänster 
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§ 263  Ärendenummer RS 2022/1572 
Samverkansavtal för samhällsutveckling och 
innovation genom utbildnings- och 
forskningssamverkan mellan Region Kalmar län, 
Region Kronoberg och Linnéuniversitetet 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen lägger samverkansavtalet för samhällsutveckling och 
innovation genom utbildnings- och forskningssamverkan mellan Region 
Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet till handlingarna.  
Avtalet gäller från den 21 november 2022 tills vidare.  

Bakgrund 
Den 12 juni 2018 beslutade landstingsstyrelsen godkänna ett 
samverkansavtal mellan Landstinget i Kalmar län, regionförbundet i Kalmar 
län, Region Kronoberg och Linnéuniversitet, som gäller till och med den 31 
december 2022.  
Region Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitet har ett fortsatt 
ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla långsiktig samverkan mellan 
akademi, näringsliv och offentlig sektor inom Linnéregionen. 
Ett nytt samverkansavtal är nu framtaget. Avtalets syfte är att skapa 
förutsättningar genom vilka parternas samverkan förmedlar kontakter, 
kunskap och kompetens mellan akademi, kultur, näringsliv, offentlig 
verksamhet och det omgivande samhället. Parternas samverkan ska bli en 
tydlig och enkel kontaktyta på regional nivå för berörda samverkansparter. 
Den ska främja utveckling och skapa öppenhet som leder till att stärka 
samtliga parter samt ökad attraktionskraft för våra regioner. 
Som ett led i att nå målsättningen utgår parterna från tre områden; 
Utbildningssamverkan, Forskningssamverkan samt Samhällsnytta. 
Målområden är Hållbar samhällsutveckling, God hälsa och livskvalitet, 
Innovationskraft och entreprenörskap samt Konkurrenskraftiga och attraktiva 
län. 
 
En förändring mot tidigare avtal är att styrgruppens sammansättning ändras. 
Styrgruppen är överens om att den i fortsättningen ska bestå av endast 
tjänstepersoner. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2022 
2. Samverkansavtal för samhällsutveckling och innovation genom 

utbildnings- och forskningssamverkan 
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§ 264  Ärendenummer RS 2022/1657 

Kapitaltillskott till Stiftelsen Kalmar läns museum 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen beslutar att lämna ett ovillkorat kapitaltillskott om 7,5 
miljoner kronor till Stiftelsen Kalmar läns museum för att stärka det egna 
kapitalet och för att möta kommande behov av att flytta museets 
föremålssamlingar.  
Det ovillkorade kapitaltillskottet hanteras i bokslutet 2022.  
Därutöver lämnas direktiv till museets styrelse att genom positiva resultat 
stärka det egna kapitalet med ytterligare 3 miljoner kronor över en period om 
fyra år.  
Beslutet gäller under förutsättning att Kalmar kommun fattar ett likalydande 
beslut. 

Bakgrund 
Kalmar läns museum har inkommit med en skrivelse som beskriver 
stiftelsens ekonomiska situation. Det egna kapitalet, som vid utgången av 
2021 uppgick till cirka 7 miljoner kronor, innefattar ändamålsbestämda 
medel. Museets auktoriserade revisorer har under året lämnat rådet att ändra 
och förtydliga bokföringen av de ändamålsbestämda medlen och med 
anledning av det uppstår det ett behov av att stärka stiftelsens egna kapital 
med 3 miljoner kronor. Därutöver finns det ett stort behov av att inleda 
förflyttningen av museets cirka 1 miljon objekt från lokaler i Ångkvarnen till 
de iordningställda magasinslokalerna i kv Bilen. Samlingarna är inte 
genomgångna i modern tid och det finns stora behov av sanering, 
konservering och uppordning. Arbetet med att flytta föremålen påbörjas 
under 2023 och kommer att behöva pågå under ett antal år därefter. Behovet 
av resurser för att genomföra flytten av föremålen beräknas uppgå till 12 
miljoner kronor. I skrivelsen från Kalmar läns museum framkommer att ett 
större effektiviseringsarbete har påbörjats och målsättningen är att genom 
positiva resultat i kommande års bokslut stärka stiftelsens egna kapital.  
En dialog har förts mellan stiftarna Kalmar kommun och Region Kalmar län 
som resulterat i att parterna överenskommit att till lika delar, 7,5 miljoner 
kronor vardera, lämna ett så kallat ovillkorat kapitaltillskott till Stiftelsen 
Kalmar läns museum, vilket är specifikt dedikerat och ska användas till ovan 
beskrivna behov. Samtidigt lämnar stiftarna ett direktiv till stiftelsens 
styrelse att genom positiva resultat stärka det egna kapitalet med ytterligare 3 
miljoner kronor över en period om fyra år.  
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2022 
2. Skrivelse från Stiftelsen Kalmar läns museum 
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§ 265  Ärendenummer RS 2022/1650 

Förlängning av avtal om finansiering för vård- och 
omsorgscollege i Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen godkänner Samverkans- och finansieringsavtal för Vård- 
och omsorgscollege Kalmar län, att gälla från och med den 1 december 2022 
till och med den 30 juni 2029.  
Det innebär att Region Kalmar län även fortsatt finansierar vård- och 
omsorgscollege med 300 000 kr per år under avtalsperioden. Kostnaden för 
detta ryms inom befintlig ram.  
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet för Region 
Kalmar läns del.  

Bakgrund 
Sedan årsskiftet 2014/2015 har Region Kalmar län (tidigare landstinget) haft 
en samverkan kring ett vård- och omsorgscollege i länet med kommunerna i 
länet samt tidigare också Regionförbundet i Kalmar län. Det nuvarande 
avtalet, som gällt sedan 1 december 2017 till och med den 30 november 
2022, har inneburit att Region Kalmar län finansierat vård- och 
omsorgscolleget med 300 000 kronor per år.  
Ett nytt förslag till avtal om fortsatt samverkan och finansiering har tagits 
fram. Syftet är att genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att kunna erbjuda en vård- och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden, 
idag och i framtiden. 
Avtalet föreslås gälla för perioden från den 1 december 2022 till och med 
den 30 juni 2029 där Region Kalmar län även fortsatt svarar för 300 000 
kr/år och resterande 600 000 kr/år fördelas mellan kommunerna i länet och 
Kalmarsunds gymnasieförbund. Utöver denna kostnad åtar sig avtalsparterna 
ekonomiskt ansvar för de beslut som fattas inom styrgruppen.  
Region Kalmar län är huvudman för Vård- och omsorgscollege Kalmar län. 

Regionala mål 
De regionala målen sattes i samband med återcertifieringen 2019. Nya mål 
kommer tas fram inför nästa certifieringsperiod som startar 2024. 

• Den arbetsplatsförlagda verksamheten (APL och LIA) håller en hög 
kvalitet och vi ska öka andelen utbildade handledare i regionen 

• De studerande ska spegla mångfalden i samhället 
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• Ett gemensamt bedömningsunderlag för APL ska sammanställas och 
implementeras i verksamheterna 

• Vård- och omsorgscollege Kalmar län ska minst 1 gång per år 
samordna en gemensam kompetensutvecklingsinsats. 

• Antalet besökare på Vård- och omsorgscollege sociala medier ska 
öka. 

• Eleverna som får diplom från VO-college ska vara anställningsbara 
och ha en god grund för vidare studier. 

• Antalet sökande till våra vård- och omsorgsutbildningar ska öka. 
• Öka kunskapen kring VO-college och nå nya målgrupper. 
• Skapa goda förutsättningar att få fler utbildade vårdlärare i regionen. 

 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2022 
2. Samverkans- och finansieringsavtal för Vård- och omsorgscollege 

Kalmar län 
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