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§1
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner föredragningslistan för
dagens sammanträde.
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§2
Val av justerare
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Yvonne Hagberg (S) att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
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§3
Genomgång av förvaltningarnas verksamhetsplaner
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar genomgången av
förvaltningarnas verksamhetsplaner till protokollet.
Bakgrund
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, redovisar psykiatriförvaltningens
verksamhetsplan. Planen bygger på 2019 års verksamhetsplan då det finns
vissa projekt som löper över flera år. Överenskommelser om statsbidrag kom
i slutet av januari och finns inte med i verksamhetsplanen och får
kompletteras i efterhand.
Hur skapar vi god psykiatrisk vård? Samtliga medarbetare inom psykiatrin
har fått kännedom om mål och mått för psykiatri. Suicidprevention och
tvångsvård är två stora områden som förvaltningen kommer att lägga stort
fokus på under 2020. Under året kommer förvaltningen att följa utvecklingen
när det gäller självvald inläggning självskadebeteende, ett projekt som har
pågått under 2019 inom vuxenpsykiatrin och som kommer att återredovisas
till regionstyrelsen under 2020, fast vårdkontakt och SIP (samordnad
individuell plan).
När det gäller god tillgänglighet så finns det handlingsplaner med ett antal
aktiviteter både inom barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.
Förvaltningen jobbar också mycket med patientsäkerheten och bemötandet.
Aktiviteter som förvaltningen också kommer att följa närmare under 2020 är
plan för e-hälsa, digitalisering, utveckla arbetet runt invånartjänster via 1177
samt nya psykiatrilokaler. Fortsatt fokus på bemanningskostnader samt
bredda införandet av KPP (kostnad per patient).
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redovisar primärvårdsförvaltningens
verksamhetsplan och fokusområden under 2020. Inom förvaltningen pågår
ett antal aktiviteter inom de fyra fokusområdena: Nöjda invånare, hållbar
utveckling, god ekonomisk hushållning och attraktiv, utvecklande och
hälsofrämjande arbetsplats. Några exempel på aktiviteter är att stärka
tillgängligheten till 1177 Vårdguiden, fortsatt fokus på digitalisering och
innovativa lösningar samt omställningen till den Nära vården.
Förvaltningen har särskilt fokus på att stärka patientens tillit till sin egen
förmåga att hantera sin sjukdom och förbättra sin livskvalitet och med
proaktiva och förebyggande insatser öka delaktigheten i den egna vården.
Bättre information till patienterna om vikten av att ta hand om sin hälsa och
därigenom minska utskrivning av läkemedel.
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Primärvården ska ha en hög tillgänglighet i alla verksamheter och det ska
vara tydligt vilket utbud som finns och kontakter till vården. De digitala
verktygen ska vara ett stöd för invånarna och medarbetarna och därmed leda
till ökad effektivitet och underlätta för samverkan mellan enheter.
Hemmonotorering är en virtuell vårdenhet som testas som stödenhet för
patienter med kronisk sjukdom, ett digitalt arbetssätt som testas på ett antal
ställen.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska användandet av
bemanningsbolag och riktade insatser inom läkemedelsanvändningen genom
förskrivning av preparat med lägst kostnader. Dessutom kommer
förvaltningen att använda sig av regionens lokaler när det gäller kurser och
konferenser.
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg, redovisar hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhetsplan. Kompetensutveckling är ett område som det är fokus på
och några delar för att lyckas i det arbetet är effektivare resursanvändning
tillsammans med kompetensutveckling till nya arbetssätt och digital
omställning. Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom digitaliseringen.
Patientsäkerheten är också ett område som förvaltningen jobbar vidare med.
I det arbetet är det viktigt att engagera vårdens alla nivåer till att vara ett stöd
för patienten genom hela vårdprocessen. En del i det arbetet är
vårddokumentation.
Omställningen till den Nära vården och också något som förvaltningen är
delaktig i.
Förvaltningen fortsätter att följa läkarutbildningen som nu har 60 studenter.
Arbetet i grupperingen länsgemensam ledning är en viktig grupp för
samverkan mellan regionen och länets 12 kommuner. Samverkan har pågått
under några år och har hittat sina former. Samverkan sker inom områdena
missbruk & beroende, äldre, barn & unga, psykisk hälsa och e-hälsa.
Under 2020 kommer förvaltningen att utreda hur de mest neurologiskt sjuka
ska ges tillgång till en god rehabilitering.
Förvaltningen kommer dessutom att fortsätta arbetet med att minska
bemanningskostnaderna.
Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef, redovisar verksamhetsplanen
för folktandvården. Varje klinik skapar sin respektive plan utifrån
regionplanen. För att möta kunderna kommer folktandvården att öka
tillgängligheten genom att arbeta med vård i rätt tid. Utveckla befintliga och
nya digitala lösningar och arbeta kontinuerligt med bemötande och
medarbetarskap. En utveckling av webbtidboken kommer att ske där ett
basutbud av e-tjänster via 1177 Vårdguiden på webben ska införas i
specialisttandvården och befintliga e-tjänster i allmäntandvården ska
utvärderas.
Kallelser via SMS kommer att utvärderas och beroende på införande av nya
moduler i journalsystemet så införs eventuellt även kallelse via digitala
brevlådor, till exempel Kivra.
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Förvaltningen kommer att jobba för öka andelen av patienter som har
Frisktandvård med fokus på unga vuxna som lämnar den organiserade
vården och äldre.
Ann Lindberg, klinikchef i Ljungbyholm och Torsås, redovisar för
Kontaktcenter som är en del av projektet Reception 2021. Under 2015
påbörjades arbetet med att utreda möjligheter till kontaktcenter, 2017 kom
pilotprojekt igång och under 2018 beslutades att det skulle permanentas.
Syftet med kontaktcenter är bättre tillgänglighet och omhändertagande av
vårdsökande samt ge mindre arbetsbelastning för medarbetarna i
receptionerna.
Kontaktcentret svarar idag på alla akuta samtal för sju kliniker och svarar
upp för klinikerna vid arbetsplatsträffar, utbildningar och
verksamhetsplaneringar. Centret sköter registervård, tolkbokningar, Trio
telefonsystem, helhetsbild över tidböcker och tar emot studiebesök.
Framtiden för kontaktcenter är bland annat att få fler kliniker anslutna,
utveckla konceptet för att bli ännu bättre, arbeta med tillgänglighet,
hälsofrämjande insatser och vara anpassningsbara och flexibla i arbetssättet i
takt med den digitala utvecklingen.

Handlingar
Verksamhetsplaner för:
Psykiatriförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Folktandvården
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§4
Information om utvecklingen av patientsäkerheten
gällande hygienrutiner
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om utvecklingen
av patientsäkerheten gällande hygienrutiner till protokollet.
Bakgrund
Per-Åke Jarnheimer, överläkare, smittskydd och vårdhygien, redovisar för
patientsäkerheten när det gäller vårdhygien och vad som gäller för
vårdpersonalen. Mätning över hygienrutiner och klädregler sker en gång per
år. Vårdpersonal ska ha arbetskläder med kort ärm, inte bära klockor eller
ringar, korta naglar utan nagellack, använda handsprit före och efter
patientkontakt och vid behov använda handskar, förkläde och munskydd.
Följsamheten mäts genom observationer, på Länssjukhuset i Kalmar varje
kvartal och på Oskarshamns och Västerviks sjukhus varje månad.
En försämring av följsamheten har skett och detta beror troligen på en
kombination av äkta försämring av följsamheten och ärligare mätningar
senaste åren. Det är en god följsamhet när det gäller klädregler och sämre när
det gäller hygienregler.
För att förbättra följsamheten är det viktigast med basenhetschefens ansvar
och engagemang i frågan. Kultur på arbetsplatsen som tillåter påpekande att
följa hygienrutinerna oavsett profession, kunskapen om vad hygienrutiner
innebär. Dessutom kommer det ökade krav från patienterna.
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§5
Smittskyddsläkarens uppdrag
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar information om
smittskyddsläkarens uppdrag till protokollet.
Bakgrund
Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare, redogör för sitt uppdrag som
smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren är hela samhällets myndighet för
smittsamma sjukdomar. Smittskyddets mål är att skydda befolkningen mot
smittsam sjukdom och skydda osmittade samt ge individer som bär på
smittsam sjukdom stöd och behandling.
Smittskyddsläkarens befogenhet är bland annat att pröva och ändra
förhållningsregler, ta del av uppgifter i handlingar hos andra myndigheter
och hos vårdgivare. Uppmana en uppgiven kontakt till provtagning och
biträda behandlande läkare vid brott mot förhållningsreglerna och få tillbaka
patient till behandlade läkare, genomföra smittspårning och besluta om
exempelvis tillfällig isolering eller karantän.
Anmälningspliktiga sjukdomar enligt Smittskyddslagen (2004:168) är
samhällsfarliga med risk för påverkan på samhällsfunktioner, allmänfarliga
som kan vara livshotande, långvariga och orsaka allvarliga konsekvenser.
Anmälningspliktiga som innebär ett hot för människors hälsa samt
smittsamma sjukdomar som får en anmärkningsvärd utbredning eller
uppträder i allmän form.
Framtida hälsohot i form av smittor är bland annat multiresistenta bakterier
och antibiotikaresistens, pandemier och högsmittsamma sjukdomar,
vaccinbrist och klimatberoende infektioner.
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§6

Ärendenummer

Utredningsuppdrag 19/19 – Redovisa en handlingsplan
för stärkt tillgänglighet för länets akutmottagningar
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar redovisningen av
utredningsuppdrag 19/19 – Redovisa en handlingsplan för stärkt
tillgänglighet för länets akutmottagningar till protokollet.
Bakgrund
Regionfullmäktige har i regionplan 2019-2021 lämnat uppdraget att redovisa
en handlingsplan för stärkt tillgänglighet på länets akutmottagningar.
Sofia Hartz, planeringsdirektör, redovisar framtagen handlingsplan. Arbetet
har utgått från akutmottagningarna i Kalmar, Oskarshamn och Västervik,
psykiatrin och primärvården. Pilotprojekt som direktinläggning på avdelning
utan att passera akutmottagning, självvald inläggning inom psykiatrin samt
en överenskommelse mellan ambulansverksamheten och vårdenheterna i
primärvården som innebär att ambulanspersonal har möjlighet, och nyttjar
möjligheten att boka in icke akuta patienter till en hälsocentral kan bidra till
att minska trycket på akutmottagningarna.
I handlingsplanen redovisas ett antal förslag till aktiviteter:
• Vidare undersöka möjligheterna till självvaldinläggning och
direktinläggning för fler patienter på länets sjukhus
• Tydligare ansvarsfördelning gällande vårdnivå.
• Ökad samverkan mellan enheterna för att underlätta styrning av patienter.
• I högre utsträckning tillämpa den överenskommelse som finns mellan
ambulansverksamheten och vårdenheterna i primärvården.
• Vidareutveckling av digitala vårdkontakter och konsultation. Både inom
och mellan verksamheterna samt gentemot patienten.
• Se över interna rutiner för arbetssätt på akutmottagningarna exempelvis
genom samverkan med öppenvårdsmottagningarna.
• Se över arbetssätt för tillgänglighet/öppettider för akuta patienter vid
hälsocentralerna i länet.
• Arbete för stärkt tillgänglighet och ökad kvalitet vid 1177.
• Översyn av flödet av patienter på akutmottagningen länssjukhuset Kalmar
(crowding).
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§7
Redovisning av resultatet av den nationella
patientenkäten
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar redovisning av den nationella
patientenkäten till protokollet.
Bakgrund
Sofia Hartz, planeringsdirektör, presenterar resultatet av den nationella
patientenkäten inom primärvården som mäts i Kalmar län varje år (vartannat
år nationellt gemensamt). Mätningen görs på offentliga och privata
mottagningar och har genomförts under september 2019, cirka 3 000
patienter av de som fått möjlighet har svarat i Kalmar län, en svarsfrekvens
på 42,3 %. Där finns en förbättringspotential.
Primärvården i Kalmar län håller en hög kvalitet och när det gäller
tillgänglighet ligger Kalmar län bäst till i resultaten. Totalt är det sju olika
dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd,
delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och
koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.
Förutom första plats när det gäller tillgänglighet hamnar primärvården i
Region Kalmar län över rikets genomsnitt i samtliga dimensioner.
Beredningen fick en muntlig redovisning av de preliminära resultaten över
gällande NPE utskrivningsklara patienter, en mer fördjupad genomgång
kommer att göras efter det att siffrorna blir offentliga.
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