Protokoll Presidiekonferens Länsgemensam ledning 2 oktober 2020
Välkommen
Stihna Johansson Evertsson, ordförande i Kommunförbundet Kalmar läns styrelse och Yvonne
Hagberg, Regionstyrelsen Kalmar län hälsade alla välkomna.
I inledningen betonades att WHO har uttalat att inför viruset är vi alla lika men det stämmer inte
alltid. Vi har olika förutsättningar exempelvis kan vissa arbeta hemma medan andra måste vara
fysiskt närvarande samt att kvinnor inte drabbas lika hårt som män.
Bägge lyfte vikten av samverkan och att coronapandemin har lett till en förflyttning inom många
områden: från att ha pratat och utrett har det blivit verkstad.

Inledning
Syftet med presidiekonferensen var att besluta om det regionala styrdokumentet 2021-2022 samt
hur erfarenheter utifrån coronapandemin kan tas tillvara för att utveckla arbetet inom
länsgemensam ledning i samverkan.
Presidiekonferensen genomfördes nu för första gången helt digitalt via Zoom och som mest var det
65 uppkopplingar. Antal anmälda var 72 politiker och tjänstemän från länets samtliga kommuner och
Region Kalmar län. Kalmarsunds gymnasieförbund deltog för första gånger då det kommer att ingå i
länsgemensam ledning i samverkan från och med 2021.

Coronapandemin och fortsatt arbete Bildspel 1
Mattias Ask, ordförande och Sofia Hartz, vice ordförande i Länsgemensam ledning i samverkan
redogjorde för arbetet under coronapandemin under våren och sommaren 2020.
Den goda samverkan och tillit som finns i länet mellan kommun och region har varit mycket viktigt
under coronapandemin. Även om en hel del var oklart i början så fungerade samarbetet mellan de
olika förvaltningarna i regionen och länets kommuner bra. Primärvården och den kommunala hälsooch sjukvården har samarbetat tätt både lokalt och över länet.
Befintliga och delvis nya mötesfora mellan kommun och region har haft täta avstämningar under
våren. Nya utmaningar har lett till nya arbetssätt och nya tjänster, inte minst har digitala tjänster
såsom digitala vårdmöten, SIP, utbildningar och administrativa möten ökat markant. Pandemin har
drivit fram utvecklingen av nära vård.
Ett arbete har påbörjats med att forma det fortsatta arbetet inom länsgemensam ledning i
samverkan utifrån erfarenheter under coronapandedemin. Viktiga delar i det arbetet är
gemensamma värdegrunder, målbilder, strukturer för nära vård, samverkan, gemensam strategisk
planering och inte minst att lärdom av våren 2020.
I den gruppdiskussion som följde lyftes bland annat följande:
Det är viktigt med tillit mellan verksamheterna, inom kommunerna men även gentemot regionen. Vi
måste ta reda på varför saker sker, vilka drivkrafter ligger bakom?
Vi måste fortsätta arbetet med digitalisering och trygg nära vård och använda de digitala
möjligheterna för att ta del av varandras kompetenser, kunskapsunderlag, forskning, data och fakta
inför beslut och prognostisera framåt.

Samverkan mellan region och kommuner kan bli bättre beträffande barn och ungas psykiska hälsa för
att hitta gemensamma arbetsformer/plattformar kring barn och unga och missbruksvården, på
samma sätt som vi gjort för äldre. Dessa två grupper rör sig i länet så vi måste jobba ihop och tidigt
involvera sjukvården.
Utskrivningsklara dagar är ett framgångsarbete. Fantastiskt samarbete pågår mellan primärvård,
sjukhus och kommunal hälso-och sjukvård. Digitala konsultationer mellan kommunal hemsjukvård
och hälsocentraler är en möjlig utveckling.
Behoven måste definieras ute i kommunerna - sjukhusen välkomnar tydliga signaler och specificering
av vad sjukhusen kan hjälpa till med från både kommunerna och primärvården.
Det upplevs fortfarande vara mycket sekretess mellan verksamheterna. Viktigt med de samordnade
SIP-möten som också är lagstadgade.
Är mycket fokus på sjukvård, men vad är skolans uppdrag? Hur kan skolan komma med? Samarbete
mellan kommuner och regioner och skola möjliggör att på ett systematiskt sätt fånga barn- och ungas
synpunkter på de utmaningar/utvecklingsarbeten som bedrivs inom Länsgemensam ledning.
Kommunerna har dialog med invånarna. Synpunkter som kommer in rör ofta såväl kommunernas och
regionernas ansvarsområden. Kan vi samla ihop invånarnas synpunkter och få en helhetsbild i länet?

Fakta om Kalmar län Bildspel 2
Mathias Karlsson, analytiker Region Kalmar län redogjorde för läget i Kalmar län allmänt och utifrån
den pågående coronapandemin.
Fler personer flyttar för närvarande in än ut i Kalmar län. Ökningen syns främst i Mörbylånga och
Kalmar kommun.
När det gäller barn och unga minskar riskkonsumtion av alkohol men eventuellt syns en ökning av
narkotikaanvändandet, fetma ökar i alla åldersklasser och kvinnor röker mer än män. Andelen
förstagångsföräldrar som röker skiljer sig markant mellan de olika kommunerna i länet.
85 % av alla ungdomar avslutar sin gymnasieutbildning inom 4 år men utav de som inte har
gymnasieutbildning saknar 4 av 10 förvärvsarbete i åldern 19-25 år.
Hälsa på lika villkor är beroende av risk/skyddsfaktorer, socioekonomiska faktorer och individuella
faktorer där en avslutad gymnasieutbildning är en viktig del.
Antalet öppen arbetslösa eller sökande till program är den högsta på 10 år och störst ökning har skett
efter mars 2020.
Antalet självmord i Kalmar län minskar inte utan ligger på en platå.
Kalmar län har landets näst äldsta befolkning och år 2055 kan antalet 80-åringar ha fördubblats.
Coronas tänkbara påverkan av folkhälsan:





Risk för ökat våldsutövande och ökad utsatthet för kvinnor och barn
Risk för ökad social isolering – skyddsfaktorer (privata och professionella kontakter)
försämras
Risk för ökat bruk/missbruk av alkohol och narkotika p.g.a. ökad arbetslöshet/ekonomiska
problem
Mer tid online ökar risk för hot, trakasserier, bedrägerier och sexualbrott

Regionala styrdokumentet 2021-2022
Mattias Ask, ordförande och Sofia Hartz, vice ordförande Länsgemensam ledning i samverkan
redogjorde för det regionala styrdokumentet 2021-2022.
Invånare i Kalmar län ska oavsett ålder känna trygghet och utifrån sina behov få ta del av vård,
omsorg och stöd av hög kvalitet från hälso- och sjukvård inklusive tandvård, socialtjänst och skola.
Resurser och kompetenser ska på bästa sätt användas för att klara av framtidens välfärd i länet.
Vid presidiekonferensen i februari 2020 var fokus på hur kommande sex år ska se ut när det gäller
samverkan mellan kommunerna och regionen i Kalmar län. Andra viktiga delar i framtagandet är
resultatet av länsdialog om missbruk och beroende, familjecentralsdag, tidigare styrdokument,
handlingsplaner och överenskommelser.
Handlingsplaner 2021-2022 för de samordnande- och samverkansområdesgrupperna utifrån
styrdokumentet ska tas fram under hösten 2020.
De samordnande grupperna Psykisk hälsa och Missbruk och beroende föreslås att slå samman från år
2021 till en samordnad grupp Psykisk hälsa. Detta sker för att få till ett mer effektivt och
resurssparande arbetssätt då många personer med missbruk och beroende har en samsjuklighet och
psykisk ohälsa.
Beslut
Att godkänna det Regionala styrdokumentet 2021-2022 för Länsgemensam ledning i samverkan i
Kalmar län med ett tillägg angående våld i nära relationer, hedersvåld och digitalisering.
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