SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-09
Beredningen för hälso- och sjukvård
Tid och plats

10:00 – 14.45, Vandraren samt 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

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

Regionråd

Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Jessica Eriksson
Leni Lagerqvist
Ulrika Bokén
Sofia Hartz
Johan Rosenqvist
Lise-Lott Heiding
Niklas Föghner
Marléne Henningsson
Mathias Karlsson
Lollo Olausson
Marie Nilsson

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

1-8

Ordförande

Christer Jonsson (C)

Justerare

Jimmy Loord (KD)

Sekreterare

Marie Nilsson
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§1
Godkännande av föredragningslistan
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 Jimmy Loord (KD) att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
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§3
Information om cancerförloppen samt statusrapport,
införande av personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen, om
cancerförloppen samt statusrapport, införande av personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp, till protokollet.
Bakgrund
Jessica Eriksson, cancersamordnare, informerar om standardiserade
vårdförlopp (SVF) inom cancervården. SVF ska leda till en sammanhållen
vårdprocess och bidra till att patienterna ska bli mer nöjda med sin vård,
genom bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider.
Standardiserat vårdförlopp cancer mäter från ”välgrundad misstanke” till
start av första behandling. Det finns 31 olika vårdförlopp inom
cancerområdet.
Nationella mål att arbeta för:
•

Inklusionsmålet som innebär att minst 70% av alla cancerpatienter
ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp.

•

Ledtidsmålet som innebär att minst 80% av de personer som fått en
cancerdiagnos, utretts enligt ett SVF och startat en behandling, ska ha
påbörjat behandling inom angivna ledtider. Ledtiderna varierar
beroende på cancerdiagnos och typ av behandling.

Inom Region Kalmar län når de fem största vårdförloppen ( bröstcancer,
hudmelanom, cancer i urinblåsa, prostatacancer och tjock och
ändtarmscancer) inkulsionsmålet. Av de med nydiagnostiserad cancer i
Region Kalmar län utreds 79% genom ett standardiserat vårdförlopp och av
dessa så får 55 % sin behandlingsstart inom fastställd ledtid.
Genom samordning, validering av data identifierar vi och driver förslag till
förbättring, både inom den egna regionen och i samverkan med Sydöstra
sjukvårdsregionen och Sveriges Kommuner och Regioner.
Ulrika Bokén, verksamhetsutvecklare och Leni Lagerqvist, sjukvårdsstrateg
redovisar arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
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Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården, patienten
ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan
nödvändig väntetid till utredning och behandling. Patientens livskvalitet och
nöjdhet ska förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.
Vårdförloppen följs upp med indikatorer såsom utfallsmått och processmått.
Indikatorerna anger i vilken grad patienten fått den vård/behandling som
vårdförloppet beskriver. Det finns målnivåer som anger den beslutade
ambitionsnivån. Uppföljning följs upp på olika nivåer, verksamhetsnivå,
regionnivå och riksnivå och resultaten visas på Vården i siffror.
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§4

Ärendenummer 2020/635

Granskning av uppföljningen av äldre utifrån IVO:s
rapport
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar, informationen om granskning
av uppföljningen av äldre utifrån IVO:s rapport, till protokollet.
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnade den 24 november 2020
beslut angående tillsyn av Region Kalmar läns ansvar när det gäller
medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. I tillsynen har
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bland annat granskat om det gjorts
individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå för dessa
personer och om de fått den vård och behandling de haft behov av.
Sofia Hartz, planeringsdirektör och Chris Landergren, medicinsk rådgivare,
redovisar uppföljningen av granskningen. Granskningen har genomförts av
två specialistläkare och 55 journaler har granskats för att se över hela
vårdkedjan.
I några fall i patientjournalen saknas dokumentation som styrker att
-

Äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån
den enskildes behov vid misstänkt covid-19.

-

Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående under
pandemin har fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård
och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-10.

-

Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede
har skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin
för äldre som bor på särskilt boende.

Utifrån det som har framkommit har en del åtgärder tagits fram både på kort
och lång sikt. Återkoppling kommer att ske till hälsocentralerna i länet,
dialoger sker med länets kommuner och förbättringsarbete planeras inom
ramen för länsgemensam ledning.
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§5
Aktuell information från förvaltningarna
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen från
förvaltningarna till protokollet.
Bakgrund
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redovisar aktuellt läge inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen med fokus på den pågående
coronapandemin. Läget ser dock gynnsammare ut och antal inneliggande har
minskat efter en kraftig topp i januari. Verksamheten förbereder sig dock på
en eventuell tredje våg. Flera enheter är omställda till covid-vård, en covid
IVA enhet är öppen i Kalmar. Operationsverksamheten är kraftigt neddragen
och operation avd 7 och 8 i Oskarshamn är i princip stängda. När det gäller
materiel är läget mycket gott. Det planeras nu för återställning av viss
verksamhet.
Lise-Lott Heiding, tandvårdschef, redovisar tandvårdsförvaltningens
verksamhet. Fokus på klinikerna är barntandvården och försenade kallelser
till organiserad vård bör vara klara till augusti-september i år. Antal
akutpatienter har ökat igen och tillgängligheten har även ökat något för
frisktandvårdspatienterna. Det har varit mycket diskussioner om hur mycket
skydd som ska användas vid kontakten med patienter och tandvården följer
rekommendationerna enligt framtagna riktlinjer.
Ett projekt är på gång i Västervik för att ändra arbetssätt att färdigbehandla
patienten på så få tillfällen som möjligt, studien beräknas vara klar vid
årsskiftet.
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redovisar primärvårdsförvaltningens
aktuella läge. Det är mycket fokus på kommande vaccinationer och inom
förvaltningen är man redo att köra så fort vaccinet kommer och då enligt
rekommenderade prioriteringsgrupper. Planerad start av fas två, som avser
personer 65 år och äldre beräknas starta under vecka 9. Läget inom
förvaltningen är gott och när det gäller telefontillgängligheten så har Region
Kalmar län den högsta i landet med 95 % och vid läkarbesök inom 3 dagar
med 89 %.
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, redovisar läget inom
psykiatriförvaltningen. Även inom psykiatrin har det varit mycket kring
covid-19, många patienter har avstått från besök på grund av oro för smitta
och man har gått över mycket till digitala besök. Ett flertal verksamheter har
fått ställas in, som patientskolor, gruppbehandlingar och inställda
utbildningar förutom de som har kunnat genomföras digitalt.
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Socialstyrelsen är på gång med en remiss med förslag till ändring inom
psykiatriskt och rättspsykiatrisk vård som ska säkerställa att man inte ger
mer läkemedel än nödvändigt.
När det gäller tillgängligheten inom psykiatrin så ligger den bra till och
förvaltningen har ställt om det praktiska arbetet.
Förvaltningen har också fokus på att se vad utredningen Nära vård kommer
att innebära för psykiatrins del.
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§6
1177 vårdguiden på telefon
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om 1177
vårdguiden på telefon till protokollet.
Bakgrund
Marléne Henningsson, verksamhetschef, redovisar verksamheten inom 1177
vårdguiden på telefon. Verksamhetens uppdrag är att göra professionella
medicinska bedömningar och hänvisa medborgaren till rätt vårdinstans. De
finns placerade i Kalmar och Västervik med sammanlagt 22
tillsvidareanställda och 16 timanställda. Verksamheten är igång dagtid och
nattbevakningen sköts via Halland. För närvarande har man stärkt upp med
extrapersonal på grund av corona pandemin. Cirka 3-400 inkommande
samtal sker per dag och samtliga dokumenteras. Nöjda invånare och god
tillgänglighet jobbar man med och återkoppling görs för att se hur
uppringaren mår, detta gör att många fysiska besök undviks.
Utmaningar för verksamheten framöver är:






Det är en komplex rådgivningstjänst
Hög efterfrågan
Nyrekryteringar
Lång dokumentationstid
Uppföljningssamtal

Insatser sker för att öka tillgängligheten, dels genom hemarbete, höjd
bemanning under helgerna, kontinuerlig kompetensutveckling och
samverkan.
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§7
Analys av flödet vid akutmottagningarna
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om analys av
flödet vid akutmottagningarna till protokollet.
Bakgrund
Lollo Olausson, verksamhetsutvecklare och Mathias Karlsson, analytiker,
redovisar förslag till metod för att analysera flödet vid akutsjukvården i
länet. Syftet är att kartlägga nuläget för patienter inom akutvården som inte
är i behov av akut vård. Målet med kartläggningen är att skapa
beslutsunderlag med rekommendationer för att möte vårdbehov på rätt nivå
utifrån patienternas och vårdens perspektiv.
En utvecklingsprocess där man utgår från användarens behov och skapar
lösningar tillsammans med användare och utförare.
I arbetet kommer representanter från hälsocentral, akutmottagning,
sjukvårdsrådgivning, Utdata/IT, kommunikation att delta.
En projektplan kommer att tas fram och arbetet kommer att starta med ett
antal workshops planerat till hösten.
Arbetet kommer att baseras från tre frågeställningar:


Vad var syftet med akutvårdsbesöket utifrån patientens perspektiv?



Vad hade patienten för aktiviteter före, under och efter
akutvårdsbesöket och i så fall vilka?



Var besöket värdeskapande eller icke-värdeskapande, d.v.s. var
akutvården nödvändig eller hade patientens behov kunnat tillgodoses
på ett bättre sätt?

Från ledamöterna lämnades följande medskick i arbetet:
-

Kan man på enkelt sätt se vilken hälsocentral patienten är listad på
vid besöket på akuten.

-

Doktor Kry, kommer det att påverka akuten på något sätt.

-

Kommer ni att titta på antibiotikaförskrivningen och hur ofta det
skrivs ut på akutmottagningen.
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§8
Övrigt
Inför kommande sammanträden under året lämnar ledamöterna önskemål om
ämnen att informera om:


Psykisk ohälsa och betänkandet.



Utredningen om tandvård.



Socialtjänstlagen och samverkan med kommunerna, journaler och
dokumentation mellan organisationerna.



Utbildningen för röntgensjuksköterskor i Luleå.
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