SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-12
Beredningen för hälso- och sjukvård
Tid och plats

10:00 – 15.35, Vandraren, plan 2, regionhuset

Beslutande

Christer Jonsson (C) ordförande
Jimmy Loord (KD) vice ordförande
Yvonne Hagberg (S) vice ordförande
Pia Edin (S)
Bengt Thörnblad (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jonas Lövgren (M)
Christel Alvarsson (C) ersättare för Göran Nilsson (L)
Christina Lönnqvist (S)
Jonny Bengtsson (S) ersättare för Katrin Stagnell (S)
Claus Zaar (SD)

Närvarande ej
tjänstgörande ersättare

Maud Ärlebrant (KD)

Övriga närvarande

Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Sofia Hartz
Florence Eddyson-Hägg
Lise-Lott Hinsegård Heiding
Johan Rosenqvist
Niklas Föghner
Emmy Ahlstedt
Marie Nilsson

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

33-38

Ordförande

Christer Jonsson (C)

Justerare

Jimmy Loord (KD)

Sekreterare

Marie Nilsson
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§ 33
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner föredragningslistan för
dagens sammanträde.
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§ 34
Val av justerare
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Jimmy Loord (KD) att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 35
Barn och ungas psykiska hälsa, vad har hänt sedan
revisionsrapporten samt information om BCFPI (Brief
Child and Family Phone Interview
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om barn och
ungas psykiska hälsa till protokollet.
Bakgrund
Emmy Ahlstedt, utvecklingsledare, regionstab Samordning hälso- och
sjukvård, informerar om Region Kalmar läns arbete med vårdkedjan för barn
och unga med psykisk ohälsa.
Regionens revisorer (tidigare landstingets) genomförde under 2017 en
granskning om barnens psykiska ohälsa och samarbetet mellan kommunerna
i länet. Granskningen lämnade då tolv rekommendationer.
Granskningen besvarades i ett yttrande antaget av regionstyrelsen i oktober
2018 och uppföljning av arbetet kring arbetet med att förtydliga och förenkla
Region Kalmar läns interna process för barn och unga med psykisk ohälsa
skulle genomföras. Uppföljningen återrapporterades till regionstyrelsen den
31 oktober 2019.
Fler barn än någonsin söker vård för psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan
går ner i åldrarna och över hela landet har verksamheten svårt att erbjuda
insatser inom ramen för vårdgarantin. Barn och unga själva säger att det ska
vara lätt att söka hjälp och den ska vara lättillgänglig och enkel att söka sig
till.
Barn och unga ska få rätt insats, vid rätt vårdnivå och i rätt tid. En
överenskommelse tecknades 14 september 2018 mellan Region Kalmar län
och länets kommuner gällande barns och ungas hälsa. Den etablerar ett nytt
arbetssätt med lokala sammanbetsgrupper i norra, mellersta och södra
länsdelen som kontinuerligt bidrar till utvecklingen av arbetssätt kring barn
och unga som finns i flera av våra verksamheter.
En gemensam ansvarsfördelning och samverkansrutin mellan Barn och
ungdomshälsan och Barn- och ungdomspsykiatrin har tagits fram som
förväntas leda till att fler barn och unga hamnar på rätt vårdnivå direkt.
Region Kalmar läns information på webben och andra digitala lösningar för
barn och unga med psykisk ohälsa är viktiga. Ett arbete pågår för att
kartlägga befintliga digitala informationskanaler och utifrån det ta fram
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gemensamt material för att barn, unga och deras föräldrar ska veta var de
vänder sig vid behov av stöd och hjälp.
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§ 36
Aktuellt inom specialistpsykiatrin: ADHD-diagnoser
(inklusive läkemedelsdiskussionerna), ätstörningar och
könskorrigering
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om ätstörningar,
könskorrigering och slutenvårdsläkare stöttar upp inom öppenvården när det
gäller psykiatrin, till protokollet.
Bakgrund
Florence Eddyson-Hägg, inleder informationen med att redovisa om test av
BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview). BCFPI är en strukturerad
intervju som kan hänvisa till rätt vårdnivå och därigenom lättare göra
uppföljningar. Metoden som har visat sig fallit mycket väl ut kan underlätta vid
kvalitetssäkring, riktade nybesök, underlätta verksamhetsplaneringen med mera.
Samtalet ger vägledning om vilka patienten behöver ta kontakt med och på rätt
nivå. Utbildning pågår och förvaltningen siktar på att starta vid årsskiftet.
Fler barn än någonsin söker vård för psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan går
ner i åldrarna och över hela landet har verksamheter svårt att erbjuda insatser
inom ramen för vårdgarantin. Det är viktigt att vården sker på rätt vårdnivå. I
region Kalmar län finns Barn- och ungdomshälsan inom primärvården som en
första linje för barn och ungdomar som uppvisar lätt till medelsvår psykisk
hälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin ger insatser till barn och unga med
medelsvår till svåra psykiatriska tillstånd. Insatser måste ske mycket tidigare för
att fånga upp psykisk ohälsa hos barn och unga.
Region Kalmar läns information på webben och andra digitala lösningar för
barn och unga med psykisk ohälsa är viktiga och arbete pågår för att kartlägga
befintliga digitala informationskanaler och utifrån det ta fram gemensamt
material som gör det lättare för barn, unga och deras föräldrar att vända sig till
för stöd och hjälp.
Antal barn och unga med ätstörningsdiagnoser ökar och går allt längre ner i
åldrarna. En ökning sker också av antalet barn och unga som söker utredning
och behandling av könsdysfori. Inom detta område finns det ett stort behov av
forskning.
ADHD är också en diagnos som ökar stadigt och förekomsten är högre bland
pojkar.
När det gäller läkemedelsförskrivningen så är det stora variationer i länet.
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§ 37

Ärendenummer

Utvecklingen av tillgängligheten
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om utvecklingen
av tillgängligheten till protokollet.
Bakgrund
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redovisar tillgängligheten inom
primärvårdsförvaltningen. Medelväntetiden för besvarade samtal 1177
Vårdguiden på telefon, Kalmar län ligger nu på 5-7 minuter.
Tillgängligheten är bäst i de regioner som samverkar.
På väntetider i vården publiceras kontinuerligt sammanställd statistik över
tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Omställningen till nära vård
fortsätter och detta kommer bland annat att innebära andra arbetssätt med
bland annat digitala lösningar.
På Kvarnholmens hälsocentral pågår projektet vård online. Genom tjänsten
kan invånaren få hjälp med medicinsk bedömning digitalt, boka tid till
mottagning och förnya sina recept.
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redovisar tillgängligheten
inom hälso- och sjukvården. I september 2019 fick 82 procent av patienterna
i Kalmar län tid till operation/behandling inom 90 dagar, jämfört med 79
procent 2018, detta innebär att Region Kalmar län får ta del av kömiljarden i
den här kategorin.
För 2020 kommer mätningen av tillgängligheten att utvecklas för bättre
registrering. Ambitionen är att följa upp fler parametrar.
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, informerar att när det gäller ett
första besök till vuxenpsykiatrin inom 90 dagar så ligger resultatet på över
90 % under perioden januari – september 2019.
När det gäller kömiljarden finns det en prestationstrappa för fördelning av
medel för kortare väntetider. Detta innebär att de regioner som förbättrar sig
1-3 procentenheter eller uppnår målet att minst 71 % av de väntande har
väntat 60 dagar eller kortare får dela på 149,3 Mkr.
Psykiatriförvaltningen har påbörjat förbättringsarbete som kommer att pågå
under 2020 och har startat projekt för enhetlig rapportering tillsammans med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Från och med 2020 gäller ökade krav kring fördjupad utredning/behandling.
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsatt en arbetsgrupp för hur man
möter kraven. En representant från sydöstra sjukvårdsregionen medverkar i
referensgrupp.
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§ 38
Aktuella frågor från förvaltningarna
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar aktuella frågor från
förvaltningarna till protokollet.
Bakgrund
Lise-Lott Heiding Hinsegård, tandvårdschef, redovisar aktuellt om vad som
händer inom tandvårdsförvaltningen. I Oskarshamn är det bekymmersamt då
flera tandläkare har hoppat av. För att lösa detta tillfälligt så hjälps de flesta
kliniker åt att bemanna kliniken i Oskarshamn. Barn, akuta patienter och de
patienter som har frisktandvård prioriteras.
En app är på väg att tas fram för att kunna planera och sätta in rätt
sjukdomsbehandling för tandvårdspatienter, såsom karies med mera.
Nationell patientenkät för tandvården avseende 3-23-åringar är nu på gång,
där barn mellan 3-15 år fyller målsman i.
Folkhälsokliniken är på gång med sista rekryteringen och planerna är att
verksamheten ska komma igång den 1 januari 2020.
Niklas Föghner, primärvårdsförvaltningen, redovisar aktuella händelser för
primärvården. Mycket handlar nu om omställningen till Nära vård för att gå
mot mera egenvård för patienterna. Omställningen innebär andra arbetssätt
och att jobba med verksamhetsplanering och finna digitala lösningar.
På den nationella patientsäkerhetskonferensen i Göteborg medverkade bland
annat samarbete med hemsjukhuset i Borgholm.
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redovisar bland annat från
möte med regionsjukvårdsledningen, där ledarutvecklingsprogrammet
slutredovisades i Sydöstra sjukvårdsregionen. Gemensam
vårddokumentation är på gång i sjukvårdsregionen.
Region Östergötland kommer att ansöka om högspecialiserad vård avseende
ryggmärgsskador.
Förvaltningen kommer att se över budgetmodellen och
bemanningsstrukturen i olika verksamheter. Det är fortsatt stort fokus på
ekonomin som sakta går mot rätt håll.
En djupare diskussion rörande kunskapsstyrning tas upp i kommande
beredning.
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