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§ 16   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner dagordningen för dagens 
sammanträde. 
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§ 17   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Jimmy Loord (KD) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 18  Ärendenummer   

Nära vård och gemensamt mål i länet samt utmaningar 
inför hälsovalsuppdraget med koppling till Nära vård 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om Nära vård 
och gemensamt mål i länet samt utmaningar inför hälsovalsuppdraget 
kopplat till Nära vård. 

Bakgrund 
Sofia Hartz, planeringsdirektör, Leni Lagerqvist, kontaktperson Nära vård 
samt Natalie Persson, samordnare beställd vård, redovisar arbetet med Nära 
vård samt utmaningarna inför hälsovalsuppdraget kopplat till Nära vård.  
Nära vård är ett förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso- 
och sjukvård där samarbetet mellan regioner och kommuner är centralt. 
Utvecklingsområden i överenskommelsen God och nära vård 2021 är: 
 

 Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 
(primärvård = kommuner och region). 

 Goda förutsättningar för vårdens medarbetare. 
 Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025. 
 Förstärkning av ambulanssjukvården. 

 
Nära vård innebär en kulturresa och förändrade arbetssätt, hur vi utifrån 
enskilda människors situation och behov kan bidra till en så god hälsa som 
möjligt. Hur vi skiftar förhållningssätt och hittar lösningar i vardagen för att 
leva i livet, inte i vården. 
 
Den mest centrala aktiviteten för alla regioner och kommuner i landet är att 
man i samverkan tar fram en gemensam målbild.  
 
I överenskommelsen God och nära värd är målbilden för utgången av 2022: 
 

 Ska andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i 
primärvård utgöra minst 55 procent. 

 Ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt 
kontinuitetsindex för patientens totala kontakter ha skett i regionen. 

 De som bor på särskilda boenden för äldre och som där får sin 
huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen som har en fast 
läkarkontakt utgöra minst 80 procent och en betydande ökning av 
kontinuitetsindex till läkare ska ha skett. 
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I gruppdiskussioner som genomförs under sammanträdet ställs följande 
frågeställningar: 
 

 Vad är fast läkarkontakt för dig? 
 Vad saknar du i dagens vårdvalsuppdrag? 
 Vad är viktigast att fokusera på i kommande vårdvalsuppdrag? 
 Kan något prioriteras bort från nuvarande vårdvalsuppdrag? 

 
Efter gruppdiskussionerna lämnas följande kommentarer: 
 

 Det behöver inte nödvändigtvis vara en fast läkarkontakt kan också 
vara någon annan profession, exempelvis sjuksköterska. 

 Alla tre grupperna lyfte att de behöver ha mer kunskap om nuvarande 
förfrågningsunderlag för att kunna svara på frågan ”kan något 
prioriteras bort från nuvarande vårdvalsuppdrag?” 

 Viktigt att fokusera på kontinuiteten med fysiska möten. 
 Information och delaktighet är viktigt för medborgarna. 
 Fast läkarkontakt innebär att bygga förtroende över tid och viktigt 

framförallt för de personer som har täta behov. 
 Hur kommer fast vårdkontakt att se ut framöver, det är en 

generationsfråga, för de yngre är det inte lika viktigt som äldre. 
 När det gäller förstärkning i förfrågningsunderlaget så är det viktigt 

med samarbete med kommunerna och hälsofrämjande insatser. 
 Viktigt att arbetet med psykisk hälsa tydliggörs. Behovet ska styra 

men det kan även vara viktigt i enstaka fall där mötet bygger på tillit 
och förtroende som exempel vid våld i nära relationer. 
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§ 19  Ärendenummer   

Återkoppling genomförande barn- och 
ungdomshälsans utveckling 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om återkoppling 
genomförande barn- och ungdomshälsans utveckling. 

Bakgrund 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redovisar en delrapport över arbetet 
med att ta fram en plan för hur första linjens psykiatri för barn och ungdomar 
kan bli en än mer integrerad del av primärvården. Uppdraget är riktat mot 
primärvården men har samverkan med berörda aktörer. Det är viktigt att hela 
samhället är involverat i arbetet. Förskolan och skolan är viktiga delar för att 
hjälpa till att motverka barn och ungdomars psykiska hälsa. Sedan barn och 
ungdomshälsan startat så har inflödet av patienter ökat stadigt och 
tillgängligheten till en första medicinsk bedömning är god. 
En satsning mot digitala arbetssätt pågår för att öka tillgängligheten än mer 
är på gång. Digitalt stödprogram är på gång på vårdguiden 1177.se. 
Ytterligare digitala arbetssätt är: 

 Webbtidbok. 
 Stegvis vård. 
 Digitala behandlingsprogram som arbetssätt. 
 Ingå i nationellt samarbete kring utvecklande av digitala 

interventioner. 
 Samordning med barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården 

kring digitala insatser. 
 Utbildning för föräldrar med oroliga barn. 

 
Samverkan mellan regionens berörda aktörer och kommunernas aktörer ska 
stärkas upp ytterligare. Informationsinsatser genomförs mot flera instanser 
för att sprida kunskap om barn- och ungdomshälsan. 
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§ 20   

Uppföljning av fetmakirurgin 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om uppföljning 
av fetmakirurgin till protokollet. 

Bakgrund 
Jennie Danielsson, överläkare, kirurgkliniken på länssjukhuset i Kalmar, 
redovisar regionens arbete med att ta hand om patienter med svår fetma som 
genomgår övre gastrokirurgi (överviktskirurgi). Övervikt och fetma innebär 
en ökad risk för ohälsa och är en av de främsta orsakerna till sjukdomsbörda 
och förtida död. Fetma ökar kraftigt i befolkningen både bland barn och 
vuxna.  
Behandlingen av fetma sker från olika håll, bland annat primärvård, dietist, 
diabetesläkare, psykologer bland annat. Detta görs innan beslut tas om 
operation, alla tillstånd lämpar sig dock inte för detta ingrepp. Resultatet av 
överviktskirurgi är den behandling som har en långsiktigt effekt på fetma, 
framförallt för de som har typ 2 diabetes. Inför behandlingen kollas patienten 
upp så att det inte finns någon beroendeproblematik. 
Snittåldern för den här typen av operationer är runt 40 års ålder. Efter 
genomförd operation följs patienten upp kontinuerligt upp till 10 år. Detta 
innebär att Region Kalmar län har 90 % uppföljning jämfört med riket som 
ligger på 60 %. 
För att långsiktigt förebygga övervikt och fetma ställs stora krav på 
samhället, regionerna och kommunerna för att skapa hälsofrämjande och 
hållbara livsmiljöer.  
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§ 21   

Aktuella frågor från förvaltningarna med 
sommarsituationen samt vaccinationsläget inför 
sommaren 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen, om aktuella 
frågor från förvaltningarna med sommarsituationen samt vaccinationsläget, 
till protokollet, 

Bakgrund 
Lise-Lott Heiding, tandvårdschef, redovisar aktuellt läge för folktandvården 
samt läget inför sommaren. Under sommaren kommer tandvården att ha 
mindre bemanning, förvaltningen har genomfört en rekrytering av tandläkare 
som kommer att börja sin tjänstgöring efter sommaren. Det är fortfarande 
hög sjukfrånvaro och det är många av personalen som ännu inte har blivit 
vaccinerade. Arbetet med tillgängligheten till barntandvården fortgår och 
vissa kliniker är redan i mål kring detta. Samtliga kliniker kommer att hålla 
öppet under sommaren och två extra tandläkare har rekryterats till Borgholm 
för att klara trycket under perioden. I och med detta kommer det inte att 
finnas någon tandvårdsbuss i Böda som tidigare år. Under sommaren 
kommer det att finnas 32 sommarpraktikanter som ska var på plats under tre  
till fyra veckor.  
Ett pilotprojekt, Journal på nätet, startar nu på kliniken i Västervik och 
kommer att breddinföras succesivt. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redovisar aktuellt läge samt 
sommarplaneringen, för primärvården i länet. I december 2019 rapporterades 
om det okända viruset (covid-19) och den 31 januari fastställdes första fallet 
i Sverige. Den 12 mars genomfördes det första basenhetschefsmötet digitalt 
med planering och 1177 vårdguiden slog i taket med en mängd olika frågor 
om viruset. 
Därefter har primärvården ställts inför stora utmaningar och förvaltningens 
uthållighet är prövat. Verksamheten har ställt om och ändrat rutiner 
kontinuerligt. En effekt av pandemin är nu patienter som har symptom efter 
att ha drabbats av covid-19. Postcovid är ett område som är ett pågående 
arbete med kompetensutveckling. 
Under sommaren kommer de flesta hälsocentraler att vara öppna med 
undantag av Blomstermåla som kommer att bedriva sin verksamhet från 
Mönsterås hälsocentral. Efter sommaren kommer förvaltningen att starta om 
verksamheten inom hemsjukvård och nära vård till de med störst behov, 
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delaktighet och ökad tillgänglighet genom digitalisering, attraktiv arbetsplats 
och samverkan inom förvaltningen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redovisar aktuellt läge för 
sjukhusen i länet. När det gäller pandemiläget så ser det väldigt positivt ut, 
en stadig minskning av inneliggande patienter och bekräftade fall går också 
stadigt nedåt. Intensivvården kommer att ha förstärkning fram till 
midsommar. Skulle smittan öka under sommaren finns det dock beredskap 
för förstärkning av verksamheten.  
Läget är stabilt när det gäller covid vård i sommar, men det är dock inte alla 
regioner som har samma förutsättningar. Då regionen har ett av landets 
gynnsammare läge kan det bli aktuellt att hjälpa regioner som har behov av 
hjälp. 
Sommaren är alltid en utmaning och det finns vissa områden som är 
svårlösta och kräver specialiserad personal, såsom förlossning samt dialys. 
Sammantaget är det en tuff sommar att lösa och regionen kommer att få 
använda sig av hyrbolag och detta är situationen för resten av landet.  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, redovisar aktuellt läge för 
psykiatrin i länet. Sommaren innebär neddragning av viss verksamhet och 
planeringen börjar bli klar. På grund av den rådande pandemin har 
förvaltningen fått göra en större neddragning av vårdplatser, men med 
möjlighet att kunna ökas vid behov.  
I norra länsdelen är det lite bekymmer med sjuksköterskebemanningen och 
det innebär att situationen får lösas med hjälp av hyrbolag.  
Psykiatrin i siffror har nu kommit från Sveriges Regioner och Kommuner 
inom rättspsykiatrin, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin. 
Detta resultat ska nu analyseras och det finns anledning att återkomma till 
hösten med återkoppling till beredningen. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sofia Hartz, planeringsdirektör, redovisar läget inför sommaren när det 
gäller vaccination mot covid-19. Region Kalmar län ligger i topp när det 
gäller vaccinerade med dos 1 och följer därmed de uppsatta målen. 
Vaccinering med dos 2 är nu i full gång. En stor effekt av vaccineringen är 
en kraftig minskning av antal smittade. När det gäller vaccinering i olika 
åldersgrupper så är det stor variation i landet, en del regioner har inte kunnat 
styra sina tider när det gäller olika åldersgrupper. Region Kalmar län har valt 
att komma upp i vaccinationstäckning och väljer att släppa på fler 
åldersgrupper så fort fler och fler inom respektive åldersgrupp har blivit 
vaccinerade.  
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§ 22  Ärendenummer  RS 2020/1275 

Utredningsuppdrag 21/11 - Utreda behovet av insatser 
som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om, 
Utredningsuppdrag 21/11 – Utreda behovet av insatser som kan stärka 
kompetensförsörjningen av psykologer, till protokollet. 

Bakgrund 
Gull-Britt Johansson, utredare, redovisar uppdraget om att utreda behovet av 
insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer. Uppdraget 
gavs i samband med att regionplanen för 2020-2022 fastställdes.  En 
förutsättning för att klara god kompetensförsörjning är att psykologerna 
väljer att stanna i regionens verksamhet. För att stärka attraktionskraften 
föreslås regionen ta fram karriärutvecklingsmodeller för psykologer för att 
tydliggöra utvecklingsvägar inom hela professionsområdet och i 
utvecklingsarbete inom Region Kalmar län.  
Region Kalmar län rekryterar en stor grupp psykologer som gör sin 
avslutande praktiktjänstgöring i regionen, så kallade PTP-psykologer. De får 
där utbildning, nätverk och en god inblick i psykologens arbetsfält inom 
Region Kalmar län. För att ytterligare förstärka PTP-programmet föreslås att 
förvaltningarna samordnar rekryteringen av PTP-psykologer. Vidare föreslås 
ett introduktionsprogram som stöd för nya legitimerade psykologer. 
Satsningen på introduktionsprogram för nya psykologer föreslås starta 2022 
och resurser för detta avsätts i regionplanen 2022-2024.  
Av slutredovisningen framgår följande rekommendationer för det fortsatta 
arbetet:  

- Ta fram en karriärutvecklingsmodell för psykologer som tydliggör 
utvecklingsvägar inom professionsområdet och som ledare i Region 
Kalmar län. 

- En fortsatt nära dialog med psykologutbildningen och en plan för 
studerande på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som leder vidare 
till PTP-tjänstgöring. En ambition att successivt utöka antalet VFU-
platser.  

- Förvaltningarna samordnar rekrytering av PTP-psykologer för att 
tydliggöra regionens ambition och för att förstärka kontinuiteten i 
PTP-programmet. 

- Införa ett introduktionsprogram på ett år för nya legitimerade 
psykologer i syfte att behålla fler PTP-psykologer inom regionen och 
vara attraktiva för nya sökande.  
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- Säkerställa att det finns utbildade handledare för såväl VFU som 
PTP-psykologer och nya legitimerade psykologer inom 
introduktionsprogrammet. 

- Formera nätverk så att alla psykologer finns i ett tydligt sammanhang 
med kollegialt utbyte. Tydliggöra psykologens roll i samverkan med 
andra professioner på respektive arbetsplats. 
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§ 23   

Anmälningsärende 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar anmälningsärendet till 
protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärende anmäls till beredningen hälso-och sjukvård: 

 Rapport översiktlig basgranskning beredning för hälso- och sjukvård, 
Regionrevisorerna (ärendenummer RS 2021/379). 
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