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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-02
Beredningen för hälso- och sjukvård
Tid och plats

09.00 – 11.50, Vandraren, Odlingen, digitalt

Beslutande

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

Ersättare

Jonny Bengtsson (S)
Christel Alvarsson (C)
Maud Ärlebrant (KD)

Regionråd

Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Andreas Delphin
Sofia Hartz
Johan Rosenqvist
Lise-Lott Heiding
Niklas Föghner
Florence Eddyson-Hägg
Cecilia Fagerström
Marie Nilsson

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

21-26

Ordförande

Christer Jonsson (C)

Justerare

Yvonne Hagberg (S)

Sekreterare

Marie Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-02
Beredningen för hälso- och sjukvård

§ 21
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner föredragningslistan för
dagens sammanträde.
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§ 22
Val av justerare
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Yvonne Hagberg (S) att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 23

Ärendenummer RS 2019/1122

Utredningsuppdrag 20/06 Modell för
hälsovårdsprogram för äldre
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om
utredningsuppdrag 20/06 Modell för hälsovårdsprogram för äldre till
protokollet.
Bakgrund
Andreas Delphin, samordnare, regionsjukvården, redovisar arbetet med
utredningsuppdraget 20/06 att ta fram förslag till en modell för
hälsovårdsprogram för äldre. Uppdraget som gavs i regionplanen för 20202022 innebär att Region Kalmar ska fortsätta att arbeta för ett hälsosamt
åldrande genom proaktiva och förebyggande insatser för att förlänga tiden
för ett självständigt liv.
I nuläget är det lite svårigheter att nå expertisen och att få till dialoger med
verksamheter med anledning av den pågående pandemin.
Grundtanken är ett program som är brett tillämpningsbart och så
allmängiltigt som möjligt med särskilda insatser som bedöms på individnivå.
Vaccinationsprogram samt hälsosamtal med vidare hänvisning vid behov
och genomgång av eventuell vårdplan, läkemedelsgenomgång och
samverkan med externa aktörer för att exempelvis motverka ensamhet.
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§ 24
Aktuell information från förvaltningarna
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar aktuell information från
förvaltningarna till protokollet.
Bakgrund
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redovisar aktuellt läge för
länets sjukhus. Läget med den pågående pandemin präglar verksamheten i
dagsläget. Antal patienter med corona ökar nu och ligger på ett 30-tal
inneliggande.
Några enheter inom Länssjukhuset i Kalmar har fått ställa om sin
verksamhet för att ta emot covid-patienter, detta kan medföra förstärkning av
personal från Oskarshamns och Västervik sjukhus. Läget idag generellt är
stabilt, dock har viss kirurgisk vård fått ställas om.
Lise-Lott Heiding, tandvårdschef, redovisar aktuellt läge för tandvården i
länet. Antal patientbesök hos folktandvården har minskat med drygt 45 000
besök under januari – november jämfört med samma period 2019.
Ombokningar av patienter har ökat med 150 % under hösten jämfört med
hösten 2019. När det gäller bemanning så behöver tandvården rekrytera ett
antal tandläkare och tandhygienister, behovet av allmäntandläkare är störst i
södra länet.
De insatser som pågår nu är att komma ikapp med uppskjuten vård, barn har
börjat kallas till undersökning, folkhälsoinsatser sker nu till stor del digitalt.
Digitala vårdmöten är på gång att testköras på några kliniker och journal på
nätet körs igång under januari/februari 2021.
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redovisar aktuellt läge för
primärvårdsförvaltningen. Mycket av verksamheten är nu covid-relaterat.
Årets influensavaccination har genomförts och det har fungerat mycket bra
via tidsbokning på 1177. Det som nu är på gång är förberedelser för covidvaccinationer under 2021.
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har gjort en tillsyn mot samtliga
regioner i Sverige och privata vårdgivare med ansvar för läkarinsatser vid
särskilda boenden för äldre. Syftet med tillsynen är att granska om äldre som
bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån den enskildes
behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19 och ta reda på om det finns
förutsättningar för att de som inte bedöms vara i behov av sjukhusvård, får
adekvat vård och behandling på det särskilda boendet. Förvaltningen
kommer att göra en fördjupad analys och ta fram åtgärder.
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Region Kalmar län

2020-12-02

Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, redogör aktuellt läge för
psykiatriförvaltningen. Specialistpsykiatrin är inte så värst drabbade under
coronaepidemin, men det har dock skett en viss omställning i arbetet. I
rapport från Socialstyrelsen ser man inte någon större ökning av nya fall av
depressioner och ångest, dock ökar fallen med ADHD. Patienterna har varit
angelägna att inte avboka sina utredningstider och förvaltningen har gått
över mycket till digitala möten.
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§ 25

Ärendenummer

Strategin klinisk forskning
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om strategin
klinisk forskning till protokollet.
Bakgrund
Cecilia Fagerström, forskningschef sedan den i juni 2021, redovisar arbetet
med strategin klinisk forskning. Klinisk forskning har som mål att lösa
problem med ohälsa eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
Inarbetat samarbete med Sydöstra sjukvårdsregionen ger oss möjligheter och
ställer krav och förväntningar på utveckling och infrastruktur inom
forskning, utbildning och hälso- och sjukvård.
Processen för att revidera forskningsstrategin är bland annat genom
verksamhetsdialoger och inventering, interna granskningar, genom
sjukvårdsledningen samt politiken.
Förslag på strategi för forskning är:




Att högkvalitativ klinisk utbildning och forskarhandledning behöver
säkerställas
Att disputerade forskande medarbetare från olika professioner
behöver finnas, vara aktiva och stimuleras.
Att det akademiska ledarskapet behöver tydliggöras och integreras i
den dagliga verksamheten.
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§ 26

Ärendenummer

Utvärdering och planering inför 2021
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Under våren har ett sammanträde fått ställas in och ett sammanträde kortades
ned till en halvdag. I september genomfördes en heldag med bra inslag,
varierande ämnen och bra kunskapsöverföring.
Ämnen som föreslås tas upp under 2021 är:







Uppföljning av vaccinering mot covid-19.
Nära vård arbetet.
Barn och unga och dess hälsa.
Vård efter behov, hur gör vi dessa, prioritering i budget.
Kunskapsstyrning och hur det fungerar.
Verksamhetsbesök digitalt.
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Marie Nilsson

Titel

Regionsekreterare

Datum & Tid

2020-12-14 07:36:18 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46702238809)

Identifikations-id

462d4b90f5f140fbad42c3032f6fe3e0

Namn

Yvonne Hagberg

Titel, Organisation

Regionråd, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-12-14 07:55:58 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730915527)

Identifikations-id

08b6ea7a0e59441faef25080ae363b4a

Namn

Christer Jonsson

Titel, Organisation

Regionråd, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-12-16 08:19:01 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46703212103)

Identifikations-id

f55c6abfddc342d9bd81918494ae1ed5
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