SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-13
Beredningen för hälso- och sjukvård
Tid och plats

10:00 – 14.50, Keramikern 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)
Christel Alvarsson (C) ersättare för Jonas Lövgren (M)
Monica Ljungdahl (M) tom § 13
Maud Ärlebrant (KD) ersättare för Monica Ljungdahl from § 14
Johanna Wyckman (L) ersättare för Göran Nilsson (L)
Claus Zaar (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonny Bengtsson (S)

Tjänstepersoner

Ann-Katrin Wilhelmsson
Lise-Lott Heiding
Niklas Föghner
Florence Eddyson-Hägg
Sofia Hartz
Magnus Persson
Andreas Delphin
Mattias Ask
Stefan Bragsjö
Magnus Hellström
Anders Sandström
Marie Nilsson sekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

9-15

Ordförande

Christer Jonsson (C)

Justerare

Yvonne Hagberg (S)

Sekreterare

Marie Nilsson
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§9
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner föredragningslistan för
dagens sammanträde.
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§ 10
Val av justerare
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Yvonne Hagberg (S) att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 11
Samverkan med kommunerna
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om samverkan
med kommunerna till protokollet.
Bakgrund
Ann-Katrin Wilhelmsson, samordnare, regionstab hälso- och sjukvård,
redovisar regionens samverkan med länets kommuner.
Samverkansorganet länsgemensam ledning, som består av social- och
omsorgschefer, skolchefer, representanter från regionens ledningsstab samt
regionens förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och
psykiatri leder det arbete som sker i samverkan mellan socialtjänst och
regionen. Länsgemensam ledning är en viktig samverkansyta mellan
regionen och länets kommuner för att gemensamt kunna lösa praktiska
frågor.
Inom länsgemensam ledning finns det samordnande grupper inom områdena
barn- och unga, psykisk hälsa samt äldre.
I handlingsplaner för 2021-2022 har vissa särskilda områden prioriterats:


Nära vård och ett förebyggande arbete med fokus på utsatta grupper.



Samordnad individuell plan och fast vårdkontakt är de förenade
länkarna för att skapa en sammanhållen vård och omsorg.



Innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar och E-hälsa är
delar av detta.

Inom gruppen barn och unga behöver fokus vara på föräldraskapsstödet,
inom psykisk hälsa fokus på det förebyggande och uppsökande arbetet och
inom äldregruppen behöver den förebyggande vården lyftas fram för att de
äldre ska kunna åldras i trygghet.
I samtliga grupper finns det brukarmedverkan som bidrar mycket i
utvecklingsarbetet. Deras upplevelser, erfarenheter och kunskap bidrar
tillsammans med forskning, professionens kunskap och beprövade
erfarenhet, till god kvalitet och service i vård och omsorg.
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§ 12
Aktuellt från respektive förvaltning
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om aktuellt från
respektive förvaltning till protokollet.
Bakgrund
Lise-Lott Heiding, tandvårdschef, redovisar aktuellt läge när det gäller
tandvården i länet.
I och med den pågående pandemin har det skett en digital omställning när
det gäller utbildningar inom tandvården. Efter att ha pausat
munhälsovårdsbedömningar på äldreboenden har nu verksamheten kunnat
påbörjas igen.
Värdegrundsarbetet ”Värderingsresan 2.0” har gjort ett omtag och påbörjat
arbetet. Värderingsarbetet är grunden för verksamheten, från arbetsmiljö till
kundnöjdhet. En särskilt utsedd projektgrupp har fått i uppgift att ta fram
plan för kort respektive lång sikt.
Verksamheten är nu i fas med den planerade vården. Fokus är nu på
tillgängligheten och då framförallt inom barntandvården.
Ett uppdrag att ta tag i nu är betänkandet När behovet får styra som
presenterades för en månad sedan. Sammanfattningsvis innehåller
betänkandet förslagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20-23 år tillbaka in i statligt tandvårdsstöd
ATB, STB bort
Tandhälsoplan med förebyggande åtgärder enligt risk för 200:/besök. Åtgärder prisreglerade mot vårdgivaren
Kan användas i abonnemangstandvården
Patienter 85 år och äldre kostar 200:-/besök följer
primärvårdstaxa
Patientens revisionstid och ersättning för tandhälsoplan utgår
från risk.
Regionernas selektiva stöd tas bort i viss utsträckning
Regionalt tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov införs
1%
Regionens ansvar för munvårdsutbildning till medarbetare inom
kommunalt finansierad omsorgsverksamhet upphör
Selektivt statligt stöd basal tandvård för längre tid 200:-/besök
max 1600:Selektivt statligt stöd viss tandvård under viss tid. 5 målgrupper,
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Region Kalmar län

•

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning upphör.

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redovisar primärvårdsförvaltningens
aktuella läge. Pandemins påverkan har inneburit intensivt arbete med att
smittsäkra möten, PCR-testning (15 000 möjliga test i veckan), serologisk
provtagning, smittspårning och vaccinationer som är i full gång.
Ett antal projekt som står i väntan på får återupptas när kärnverksamheten är
igång, mycket beroende på att all logistik med vaccinationer tar mycket tid.
Områden som särskilt lyfts är, bland annat ökad tillgänglighet genom
digitalisering, hemsjukvård och nära vård till de med störst behov.
Digitaliseringen innebär ökad delaktighet och tillgänglighet för både
verksamhet som medborgarna.
Första linjens digitala vård är ett stort införandeprojekt som beräknas komma
igång stegvis under hösten 2021. Syftet med projektet är bland annat att
skapa förutsättningar för att öka tillgängligheten till första linjens vård,
erbjuda en tjänst som ger invånarna möjlighet att beskriva sina symptom och
därefter hänvisas till egenvård. Tjänsten kan mynna ut antingen i ett digitalt
eller fysiskt vårdbesök.
Arbetet med inriktningen mot en Nära vård pågår och målet är att
tillgängligheten till primärvården ska öka, en mer delaktig patient och
personcentrerad vård och ökad kontinuitet i primärvården.
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, redovisar vad som är på gång
inom psykiatriförvaltningen. Två områden som lyftes var psykiatrisk
mobilitet samt kunskapsorganisation i psykiatrin/kliniska programområden.
Ett pilotprojekt är startat som innebär att skapa en regionspecifik variant av
begreppet psykiatrisk mobilitet motsvarande andra regioners
psykiatriambulans. I pilotprojektet ingår representanter från
psykiatriförvaltningen, ambulansverksamheten, SOS-alarm samt samordnare
inom länsgemensam ledning. Försöket har dock blivit förskjutet på grund av
pandemin men kommer att starta under april och därefter kommer en
utvärdering att göras under hösten 2021.
Kunskapsorganisation och kliniska programområden är ett område där
samverkan sker i Sydöstra sjukvårdsregionen. Ett antal vård och
insatsprogram är framtagna och lanserade och ska nu implementeras. Vård
och insatsprogram finns på olika nivåer:






Implementering av kunskapsstöd = plattform
Genomgång av rekommenderade/prioriterade interventioner.
Kartläggning/GAP-analys av erbjudna insatser.
Uppföljning av indikationer.
Revidering av kunskapsstöd.

Viktigt att dessa vård och insatsprogram sprids, utbildningsinsats är på gång
och där kan samverkan ske genom länsgemensam ledning.
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§ 13
Vaccination, aktuellt läge
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om vaccination
till protokollet.
Bakgrund
Sofia Hartz, planeringsdirektör, redovisar det aktuella läget när det gäller
vaccination mot Covid-19. Region Kalmar län har till denna vecka
vaccinerat 21,7 % av befolkningen när det gäller dos 1. När det gäller
vaccinationer i de särskilda boende ligger regionen högt i landet likaså
vaccinationer för personal. Till och med mitten av april har 70 200 doser
givits och bokningarna ökar stadigt per vecka. Vaccinationscentraler i
Kalmar och Västervik har kommit igång och från och med nästa vecka
öppnas även vaccinationscentral i Oskarshamn. I dagsläget har nu
åldersgruppen 60-64 kallats till bokning. Det pågår diskussioner nationellt
om att medborgarna ska så långt som möjligt välja vaccination i hemlänet.
Slutligen redovisas att Region Kalmar län är först ut med att erbjuda
vaccinationer enligt fas 3, personer födda 60-64, de inom åldersgruppen med
en sjukdom eller tillstånd som innebär en riskökning samt de inom
åldersgruppen 18-59 med en sjukdom eller tillstånd som innebär en
riskökning.
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§ 14
Digitalisering samt Utredningsuppdrag 21/03 –
Redovisa en plan för införandet av egenmonitorering
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om, digitalisering
samt utredningsuppdrag 21/03 – Redovisa en plan för införandet av
egenmonitorering, till protokollet.
Bakgrund
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, inleder med en kort introduktion.
Målbilden för första linjens digitala vård är digitalt när det går och fysiskt
när det behövs. Det pågår ett arbete inom Sydöstra sjukvårdsregionen som
ska skapa förutsättningar för att öka tillgängligheten till första linjens vård
för invånarna inom sydöstra sjukvårdsregionen. Genom att erbjuda en tjänst
som ger invånarna möjlighet att beskriva sina symtom digitalt och därefter
hänvisas till egenvårdsråd alternativt fortsatt asynkron digital dialog med
vårdpersonal, som kan mynna ut i ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.
Andreas Delphin, samordnare, redovisar arbetsgången för projektet
Utredningsuppdrag 21/03 – redovisa en plan för införandet av
egenmonitorering. Projektet är uppdelat i två faser, planeringsfas och
införandefas. Uppstart av projektet kommer att ske i slutet av 2021 och de
första patientgrupperna är de med kronisk hjärtsvikt och hypertoni.
Redovisning av projektet kommer att ske på regionstyrelsen den 12 maj
2021.
Mattias Ask, förvaltningschef, Kalmar kommun, med ansvar för
äldreomsorgen i länet redovisar Kalmar – modellkommun, digitalisering av
äldreomsorgen 2020-2022. Ett treårigt projekt som drivs av Sveriges
kommuner och regioner. Exempel på digital teknik som införts i de särskilda
boenden är bland annat:





Eget digitalt lås på lägenheten
Digitala läkemedelsskåp
Händelsestyrt tillsynslarm i korridorer
Digital social kommunikation

När det gäller egenmonitorering så är det viktigt med gemensamma
lösningar mellan regionen och kommunen.
Stefan Bragsjö och Magnus Hellström, verksamhetsutvecklare på
samrehab/rehab informerar om arbetet med rehabilitering. Det är en process
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som stödjer personen bland annat att få kunskap och insikt om sjukdomen
och dess konsekvenser, kunna ta ansvar för sin livssituation och bli
medveten om sina möjligheter utifrån resurser och begränsningar.
Digitaliseringen är ett viktigt instrument för att nå ut till alla. Arbetet är
uppdelat på två uppdrag där riktningen är nära vård med länsgemensam
triagering med möjlighet att stödja patienten till rätt kompetens och
länsgemensam tillgänglighet. Det andra uppdraget är samverkansytan med
kommunerna där riktningen är kunskapsstyrning i samverkan och nära vård
och gemensam behovskartläggning och handlingsplan.
Slutligen redovisar Anders Sandström, verksamhetsutvecklare inom
rehabiliteringen, om hur de konkret jobbar. Rehabiliteringen är uppdelat i tre
spår, egenrehabilitering, egenrehabilitering med viss handledning samt
handledd rehabilitering. Framtiden för första linjens digitala vård ska erbjuda
trygghet, kompetens samt service utifrån behov och med ett flexibelt
arbetssätt.

Comfact Signature Referensnummer:
1081263
9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-13
Beredningen för hälso- och sjukvård

§ 15

Ärendenummer

Aktuell information från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Beslut
Informationen från hälso- och sjukvårdsförvaltningen utgick från
dagordningen.
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