
Interpellation: Kan länsunionen garantera lokaler som ger en säker 
vård?
Till: Christer Jonsson (C)

Att drabbas av en livshotande sjukdom är en tung och svår process. Vid ett cancerbesked blir 
du som patient helt beroende av att de som utför vården fattar rätt beslut och har rätt 
resurser att vårda dig på rätt sätt. 

När man genomgår cancerbehandlingar brukar immunförsvaret drabbas, många patienter 
blir nedsatta och mycket sköra och de blir oerhört känsliga för smittor. Den mest harmlösa 
förkylning kan bli en dödsdom om detta inte hanteras rätt. Därför är det så grundläggande 
och helt avgörande att vården har resurser att skilja cancerpatienter från patienter med 
andra sjukdomar. 

Vi har under många år påtalat att Kalmar län behöver två cancercentrum där dessa sårbara 
patienter kan få såväl dagvård som inneliggande vård under en längre tid och att de inte 
utsätts för undvikbara smittokällor. 

Under de senaste åren har en våg av vårdplatsstängningar dragit över landet, och inte minst i 
Kalmar län. För något år sedan slog majoriteten ihop avdelningar på länssjukhuset och 
vårdplatser för cancerpatienter har samlokaliserats med andra grupper. 

Inför förändringarna träffade alla partier personalgrupper då oron var stor för att säkerheten 
och de så viktiga hygienrutinerna skulle riskeras för t ex cancerpatienter och andra sårbara 
grupper. Dåvarande landstingsmajoriteten försäkrade att detta inte skulle ske. 

Nu har vi fått indikationer och patientberättelser som visar på en annan verklighet. 
Cancerpatienter får dela salar med patienter med helt andra sjukdomar och oron är stor för 
patientsäkerheten. 
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Med anledning av detta undrar vi: 

- I hur stor grad tvingas patienter med cancer och nedsatt immunförsvar idag dela rum med 
andra patientgrupper? 

- Hur avser länsunionen att framgent säkra vården för de inneliggande cancerpatienterna så att 
de inte blandas med andra patienter och undvikbara smittor? 

Västervik/Vimmerby den 31 mars, 2019

Malin Sjölander (M)
Oppositionsråd och vice ordförande regionstyrelsen        

Gudrun Brunegård (KD)
Oppositionsråd och vice ordförande Beredning för hälso- och sjukvård
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Vänsterpartiet

Använd fler pronomen
Interpellation från Vänsterpartiet
2019-05-xx

Inför könsuppdelad statistik på tre pronomen vid enkäter och utvärderingar i alla 
regionens verksamheter!

Under Vänsterpartiets tid i majoritet har många olika steg tagits för ett mer jämställt 
Kalmar län. Jämställdhetsutbildning för chefer, politiker och nyckelpersoner 
genomfördes, CEMR undertecknades och vi granskade vår verksamhet och planer med 
siktet mot en jämställd verksamhet gentemot våra länsinvånare.

Jämställdhet är inget som löser och fixar sig själv och det är upp till beslutsfattarna att 
verka för att fler och större steg tas och att arbetet aldrig stannar upp. Vi har anslutit oss 
till den regionala strategin för att uppnå de nationella jämställdhetsmålen i länet - Ett 
jämställt Kalmar län 2017-2027 där många viktiga delmål konkretiseras och bla delmål 5, 
Jämställd hälsa.

Idag råder en stor ojämställdhet mellan de som passar in i de binära könsnormerna och de 
som inte gör det. Det krävs kartläggning av nuläget kring de olika målen och det krävs 
systematik och medvetenhet på flera olika nivåer. En nivå som vi kan påverka är att 
förbättra vår egen statistik. Könskategorierna man och kvinna används idag för att dela 
upp statistik och kunna jämföra likheter och skillnader i människors livsvillkor. Detta är 
statistik som ligger till grund för insatser, fördelning av resurser och mycket mera. 
Regionen behöver ha ett HBTQ - kompetent jämställdhetsarbete för att kunna synliggöra 
vilka förbättringar som behöver göras. Våra folkhögskolor är goda exempel som övriga 
verksamheter kan lära sig av. 

Fråga:
- Kommer ni att införa könsuppdelad statistik på tre pronomen vid enkäter och 

utvärderingar i alla regionens verksamheter?

Linda Fleetwood
Regionråd i opposition 
Vänsterpartiet Region Kalmar län
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Interpellation till Pierre Edström (L)

Förening
Adress • Postadress

Telefon 
E-post • Hemsida

Kalmar den 27 maj 2019

Ang. HPV-vaccin till pojkar
Medan riksdagen dröjer med sitt livsviktiga beslut att HPV- vaccinera även 
pojkar väljer SLL och Blekinge att gå före i införandet, något som även 
Region Kalmar län skulle kunna göra. 

Många länder har redan infört vaccination för även pojkar, t.ex. Danmark, 
Norge, Storbritannien, Australien, Kanada och Kroatien. 2018 antogs också 
en EU-resolution som uppmanar medlemsländer att vidareutveckla HPV-
vaccinationsprogram och förebygga HPV-relaterad cancer genom att även 
inkludera pojkar. Det är dags att Sverige tar dessa avgörande steg, och det är 
dags att Region Kalmar län signalerar vikten av detta genom att gå före i 
införandet – NU! Varje dag utan ett beslut gör att vi förlorar möjlighet att 
förhindra sjukdom och död i HPV-relaterad cancer i form av livmoderhals-, 
mun och svalg-, anal, penis- och blygdläppscancer. Kalmar län bör starta 
upp vaccination för alla barn redan när nästa årskull börjar skolan i 
september 2019 och då måste besluten tas NU!

80 % av alla människor i Sverige kommer någon gång drabbas av en 
infektion orsakad av humant papillomvirus (HPV). De flesta kommer inte 
märka av infektionen, som oftast läker ut av sig självt. Men, för ett relativt 
stort antal personer gå inte infektionen över och den kan bli startskottet för 
kondylom, cellförändringar och HPV-relaterad cancer. Det går dock att 
förhindra och nästan helt utrota sjukdom genom att vaccinera både pojkar 
och flickor. Det finns vaccin som ger ett mycket gott skydd mot HPV-
relaterad cancer som drabbar drygt 1200 personer varje år. Bland 
ovaccinerade kvinnor ökar fallen av livmoderhalscancer med ca 20 % och 
internationell forskning visar att även män som har sex med män är extra 
utsatta för HPV-relaterad cancer. Detta kommer vi inte åt om vi inte börjar 
vaccinera alla. 
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Sedan 2012 erbjuds alla flickor i Sverige allmän vaccination. Tyvärr är det 
knappt 20 % av dem som väljer att inte vaccinera sig. Detta är allvarligt och 
absolut inte bra. Andelen vaccinerade borde uppgå till 100 % för att man 
ska bli nöjd. Att enbart vaccinera flickor räcker dock inte. För ungefär två år 
sedan rekommenderade Folkhälsomyndigheten att även pojkar bör erbjudas 
HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
Förslaget ligger numera hos regeringen och väntar. Alla vet att det kommer 
att införas så varför vänta och därmed låta allt fler insjukna i HPV-cancer? 
Kan vår region vara så prestigelös och smart så vi gör som Blekinge och 
SLL och går före i införandet? 

Jag vill därför fråga ansvarigt regionråd, Pierre Edström (L):

- Hur länge ska den ojämlika och ojämställda vården kring HPV-vaccination 
bestå? 

- Ska föräldrar här i Kalmar län gå och vaccinera sina söner privat, i väntan 
på att detta viktiga beslut dröjer? 

Jonas Lövgren (M)
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Interpellation

Inomhusklimatet i regionens lokaler

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S). 

Region Kalmar län har ett ansvar för att alla som vistas i de lokaler där man bedriver verksamhet har 
en dräglig miljö. Förra sommarens ihållande värme var en plåga för såväl patienter som medarbetare 
i hälso- och sjukvården. I många lokaler var det temperaturer runt 30 grader under ganska lång tid. 
På någon mottagning, där verksamhet pågick, uppmättes över 40 grader. Nu står vi inför en ny 
sommarperiod och det är viktigt för alla hur situationen ser ut nu och vad vi lärt sedan förra 
sommaren.

Både för varma och för kyliga lokaler är obehagliga att arbeta och vistas i. Särskilt utsatta är förstås 
patienterna. I mars 2015 biföll landstingsfullmäktige en motion från Kristdemokraterna, efter en 
värmebölja sommaren 2014. Det talades då bland annat om möjligheten att använda bergkyla för att 
förbättra inomhusklimatet. 

Höga temperaturer är allmänt jobbiga för både patienter och personal. Det finns även risk att 
temperaturen påverkar såväl humöret som koncentrations-, arbets- och beslutsförmågan. Det kan 
inte uteslutas att även risken för bakterietillväxt och smittspridning ökar vid höga rumstemperaturer, 
om inte hygienregler och städning är på topp. 

Värme är också en verklig fysisk belastning för kroppen. Det innebär bland annat ett merarbete för 
hjärtat. I kombination med tungt arbete och/eller hög luftfuktighet kan hög värme därför bli skadlig. 
Personer med hjärt-kärlsjukdom, njurbesvär eller kraftig övervikt är extra känsliga.

I motionen 2014 föreslog Kristdemokraterna en inventering av inomhusklimatet i alla lokaler där 
landstinget bedriver verksamhet, och att det utifrån denna inventering tas fram en plan för hur ett 
gott inomhusklimat ska åstadkommas på samtliga arbetsplatser. 

Jag undrar nu hur långt framtagandet av planen för gott inomhusklimat kommit sedan 
landstingsfullmäktige biföll motionen?

När beräknar du att medarbetarna på exempelvis Västerviks sjukhus, enligt den nämnda planen, ska 
ha en dräglig arbetsmiljö under kommande värmeperioder?

Mönsterås den 25 maj 2019

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
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Interpellation

Bemanningssituationen i sommar

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S). 

Region Kalmar län har sedan länge en svår situation när det gäller vårdpersonal. Det har bland annat 
resulterat i att majoriteten bestående av s, c och l beslutat stänga viktiga verksamheter 
förhoppningsvis tillfälligt. Det senaste exemplet är onkologen på Västerviks sjukhus vilket är djupt 
beklagligt.

Nu står vi åter inför en sommar där personalen måste få välbehövlig semester. Samtidigt vet vi att 
människor blir sjuka och behöver vård även under sommarperioden. Eftersom Kalmar län är ett 
turistlän ökar antalet personer i länet och det ställer ökade krav på tillgång till vård.

Som politiker är man allmänhetens företrädare och därför måste vi se till att tillgängligheten är god 
och att rätt information ges. Tyvärr fick jag inte frågan om sommarsituationen besvarad under förra 
regionstyrelsen utan den informationen skulle ges på styrelsen den 18 juni. 

Eftersom jag anser att alla bör få information om hur tillgängligheten och verksamheten ska fungera 
så fort som möjligt ställer jag följande frågor till Anders Henriksson som ytterst ansvarig.

Kommer vårdplatser att stänga under sommarmånaderna?

Om ja hur många?

Kommer någon hälsocentral stänga under viss tid eller reducera sin verksamhet? 

 

Mönsterås den 25 maj 2019

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
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Vänsterpartiet 

Regionfullmäktige Kalmar län 2019-06-03

Enkel fråga
till Regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S)

Under tidigare mandatperioder har den borgerliga oppositionen krävt privatisering av  
hörselvården. Efter att tagit del av utredningar i andra landsting, rapporter från 
Hörselskadades Riksförbund och från våra egna verksamheter var Vänsterpartiet tillsammans 
med Socialdemokraterna och Miljöpartiet rörande överens om att det var förkastligt.

Klart och tydligt är att en privatisering av hörselvården har varit ett krav från de borgerliga 
partierna Centerpartiet och Liberalerna för att samarbeta med Socialdemokraterna, på ren 
ideologiskt grund. Lika klart och tydligt är det att varken patienter eller medarbetare vill ha 
det. På budgetfullmäktige inför 2019 beslutades det ändå att starta en utredning kring 
privatisering av hörselvården. Vänsterpartiet vill därför ställa en fråga till Regionstyrelsens 
ordförande Anders Henriksson (S).

- Kommer ni fortfarande, trots att köerna minskat och trots att varken medarbetarna eller 
patienterna vill ha det, införa vårdval vid utprovning av hörapparat? Kommer ni att 
genomföra detta ideologiska experiment på bekostnad av patienterna? 

Linda Fleetwood (V)
Regionråd i opposition 
Region Kalmar län
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Vänsterpartiet 

Regionfullmäktige Kalmar län 2019-06-03

Enkel fråga
till Kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund (S)

I februari kunde vi läsa i Ölandsbladet att det praktiskt taget inte gick att ta sig till eller från Södra 
Möckleby och Löttorp inom lågtrafik då Seniorkortet kan användas. Mörbylångas kultur- och 
tillväxtnämnd har lämnat vidare samma fråga till kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län.

Många landsbygdslinjer trafikeras inte under lågtrafik just för att det är lågtrafik. Vissa sträckor går 
det att ta sig åt ena hållet men inte åt andra. Ytterligare sträckor så är det bytet som ställer till det då 
antingen passageraren får vänta länge eller så görs bytet ett par minuter in på högtrafik så att resan inte 
täcks av Seniorkortet. 
Detta bidrar till den stora ojämlikhet som råder mellan stad och landsbygd där vi som bor på 
landsbygden hamnar utanför. 
Då det nuvarande biljettsystemet inte kan anpassas för att få till ett mer fördelande och jämlikt resande 
i vår region så är vår fråga:

- Kommer majoriteten se till att det nya biljettsystemet är anpassat för att seniorkorten ska fungera 
även på landsbygden? Kommer majoriteten att garantera att pensionärer även på landsbygden har en 
chans att ta del av det billiga kollektivtrafikåkandet?

Lena Granath (V) ledamot i fullmäktige

Region Kalmar län
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