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§ 24    

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner dagordningen för dagens 
sammanträde. 
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§ 25   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Yvonne Hagberg (S) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 26   

Hälsoval 2022 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om Hälsoval 
2022 till protokollet. 

Bakgrund 
Sofia Hartz, planeringsdirektör samt Nathalie Persson, samordnare, 
regionstab samordning hälso- och sjukvård, redovisar arbetet och 
förändringar inom hälsoval och psykisk hälsa primärvård inför uppdraget 
2022. Fokus på omställningen är mot en mer Nära vård och arbetet har utgått 
från Borgholms modellen/ Högsby modellen.  
Det nationella primärvårdsuppdraget 1 juli 2021 innebär att: 

• Tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att 
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov 

• Se till att vården är lätt tillgänglig 
• Tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens 

behov som patientens individuella behov och förutsättningar 
• Samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest 

ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården 
• Möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete 

I den nationella överenskommelsen om den nära vården med primärvården 
som nav, är målet att till utgången av 2022 ska andelen av befolkningen som 
har en namngiven fast läkarkontakt i primärvård utgöra minst 55%, i Region 
Kalmar län är det idag över 75 procent. För de som bor på Särskilda boenden 
för äldre, som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård, är målet att de 
som har en fast läkarkontakt ska utgöra minst 80 procent. I Region Kalmar 
län torde det målet redan vara uppnått.  
Det pågår ett projekt inom regionen att införa egenmonitorering, vilket 
innebär att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån. 
Detta ska till en början gälla för hjärtsviktspatienter. Ersättning för detta 
kommer att utgå men kommer till en början att ligga utanför 
hälsovalsuppdraget. 
Psykisk hälsa och kompetens, leverantören ska garantera att verksamheten 
har tillgång till psykolog samt att kompentensen används när behov 
föreligger. Diskussioner pågår kring ersättning för detta. 
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PTP psykologer som innebär Praktiskt tjänstgörande Psykolog är en del i att 
säkerställa kompetensen framåt och kunna erbjuda platser för dessa i 
verksamheten.  
Ytterligare arbetsområden inom psykisk hälsa inför 2022 är: 

• Tillgängligheten – ersättning för andel videobesök och IKBT 
• Psykisk hälsa barn och unga – tydliggöra kopplingen i uppdraget 
• God och Nära Vård och personcentrerad vård – individanpassad 

behandling och rätt stöd. 
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§ 27   

Psykiatrin i siffror 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om psykiatrin i 
siffror till protokollet. 

Bakgrund 
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör och Muris Sipo, ekonomichef, 
redovisar för psykiatrin i siffror. Sveriges Region och Kommuner genomför 
årligen kartläggning i samtliga regioner för att fokusera på jämförelsetal 
gällande den psykiatriska vården i Sverige. Även på lokal nivå görs 
datainsamling. Detta för att mäta kvaliteten inom psykiatrisk vård och vad 
som behöver utvecklas framåt. Sammanställningen görs utifrån ett antal 
parametrar och en mängd olika mätningar. 
Idag sker dokumentationen i huvudsak i ostrukturerad form, det finns stora 
skillnader i dokumentationen mellan och inom regionerna och den 
strukturerade dokumentation är inte utformad på ett enhetligt sätt. 
För att få enlighet i när och hur dokumentation i journalen ska göras är 
viktiga delar i det arbetet: 

• Kunskapsstyrning 
• Vårdförlopp 
• Vård- och insatsprogram 
• Kvalitetsregister 

 
BUSA som är ett kvalitetsregister för ADHD-behandlingar som har funnits 
sedan 2004 har man nu beslutat att stänga ner, detta beroende på den låga 
täckningsgraden nationellt.  
Inom såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin fortsätter 
besöken att öka, många har nu blivit försämrade i sin sjukdom på grund av 
pandemin.  
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§ 28   

Långtidssjuka covid-19 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om långtidssjuka 
covid-19 till protokollet. 

Bakgrund 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, Stefan Bragsjö, basenhetschef 
samrehab norra Kalmar, Magnus Hellström, basenhetschef rehab söder, 
Susanna Althini, distriktsläkare Högsby hälsocentral samt Åsa Kadowaki, 
specialistläkare, Västerviks sjukhus, redovisar gemensamt de arbete som 
pågår för att fånga upp och hjälpa patienter som är långtidssjuka efter covid-
19. Det pågår ett nära samarbete inom sydöstra sjukvårdsregionen. 
Målbilden är att vi ska erbjuda en hög kvalitet för våra medborgare.  
Alla patienter som varit inneliggande på sjukhus ska få en bedömning och 
uppföljning av sina rehabiliteringsbehov samt medicinska behov. Det sker 
också dialog och samverkan med kommunerna som förmedlar kunskap 
sinsemellan. En nära dialog sker med medarbetare, organisationer och 
patientorganisationer.  
Ambitionen är att jobba med något som ska vara hållbart i längden, man 
jobbar i ordinarie linje och i kontakt med olika specialistområden.  
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§ 29    

Aktuell information från förvaltningarna 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen från 
förvaltningarna till protokollet. 

Bakgrund 
Lise-Lott Heiding, tandvårdschef redovisar aktuell information om 
folktandvården. Förvaltningen har haft möte med framtida medarbetare, i år 
deltog 33 stycken, två av dessa är intresserade av att jobba i regionen i 
framtiden. Satsningen med lärlingar har varit mycket positivt och 
rekryteringen har skett i samarbete med Karlstad. Det ser generellt sett lite 
sämre ut när det gäller tandläkare, regionen har behov av 13 
allmäntandläkare. Störst är behovet i Borgholm och Vimmerby, detta löser 
man med lagarbete.  
En stor oro inför hösten är etablering av en ny tandvårdskedja i Kalmar som 
konkurrerar med höjda löner för tandläkare.  
Under hösten kommer man att jobba med fokusgrupper, auskultationerna 
kommer igång igen efter pandemin, likaså kompetenshöjning av 
allmäntandläkarna. Folkhälsokliniken satsar nu på att utöka efter pandemin 
och när det gäller tandborstning för förskolebarn ska man nu försöka fånga 
fler barn genom öppna förskolorna. 
Tillgängligheten har förvaltningen nu kunnat jobba med och detta innebär att 
väntetiderna till undersökningar har blivit kortare. Detta är ett bra 
utgångsläge inför hösten och förvaltningen ser över möjligheter att lägga in 
extra vårdinsatser på helgerna och då även när det gäller barntandvård. 
Niklas Föghner redovisar för primärvårdsförvaltningens verksamhet och 
sommarsiutationen. Sommaren inom primärvården har fungerat väl och 
tillgängligheten är likt tidigare sommar. Vaccinationen mot covid-19 har 
varit en viktig del i verksamheterna tillsammans med vaccinations-
centralerna. Borgholms hälsocentral har under sommaren haft besöksrekord.  
Det som är fokus nu framöver är frågor som: 

• Hemsjukvård och nära vård till de med störst behov 
• Främja hälsa i varje möte 
• Delaktighet och en ökad tillgänglighet genom digitalisering 
• Attraktiv arbetsplats 
• Samverkan inom förvaltningen 
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Digitala möjligheter med patienter fortsätter i form av bland annat digitala 
vårdmöten, videoväxling TeleQ, hemmonotirering, e-tjänster, 
symptombedömning med mera. 
Förvaltningen jobbar nu med övergripande frågor som uppskjuten vård, 
oberoende bemanningsbolag, patientsäkerhet, beroendeframkallande 
läkemedel samt kompetensutveckling inom allmänmedicin. 
 
Florence Eddyson-Hägg, redovisar hur psykiatriförvaltningens verksamhet 
har fungerat under sommaren. Neddragningen av vårdplatser inom 
vuxenpsykiatrin söder har fungerat bra. Det har inträffat ett par 
arbetsmiljömässiga incidenter inom vuxenpsykiatri norr. Det har dock varit 
ett högt tryck inom barn- och ungdomspsykiatrin och inom 
ätstörningskliniken med överbeläggning under sommaren. Sett ur ett 10-års 
perspektiv så har de med självskadebeteende, ätstörningsproblematik ökat 
markant.  
 
Nationellt inom psykiatrin så pågår det arbete inom kunskapsstyrningen, 
betänkandet God och Nära vård och under november presenteras 
utredningen Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och 
beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 
 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redovisar att hälso- och 
sjukvårdens verksamhet har präglats av pandemin. Sommarperioden har 
dock varit lugn och antal bekräftade fall ligger på låg nivå. Situationen inför 
hösten är svårbedömd och förvaltningen är förberedd på olika scenarier och 
kommer att klara det värsta scenariet i stor utsträckning.  
 
Akutmottagningen i Kalmar har haft ett stort antal besök per dygn under 
sommaren. När det gäller väntande inom 90 dagar nybesök så ligger det på 
samma nivå som tidigare. 
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§ 30  Ärendenummer   

Utredningsuppdrag 21/10 - Redovisa en långsiktig plan 
för införande av PET/CT 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om 
utredningsuppdrag 21/10 – Redovisa en långsiktig plan för införande av 
PET/ CT till protokollet. 

Bakgrund 
Johan Rosenqvist, hälso och sjukvårdsdirektör, redovisar arbetet med att ta 
fram en långsiktig plan för införande av PET CT inom Region Kalmar län. 
PET/CT är en kamera som innebär att man gör två undersökningar i en och 
görs framförallt för att upptäcka cancertumörer. Den här typen av 
undersökningar har vuxit över tid och poängen är att man kan välja rätt 
behandling för patienten. Behovet av PET/CT ökar i sydöstra 
sjukvårdsregionen, från Region Kalmar län skickar vi idag patienter till 
Linköping för undersökning. 
Underlag för upphandling inför inköp av kamera kommer att tas fram med 
förhoppning att verksamheten kan komma igång under 2026. Kostnaden för 
en apparat ligger på mellan 25-30 miljoner kronor. Förslag kommer att 
presenteras för regionstyrelsen under oktober 2021.  
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§ 31  Ärendenummer RS 2021/379 

Rapport översiktlig basgranskning Beredning för 
hälso- och sjukvård, Regionrevisorerna 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård antar redovisat svar över 
regionrevisorernas granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av 
beredningen för hälso- sjukvård.  

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit göra en översiktlig basgranskning i Region 
Kalmar län.  
Revisorerna lämnar tre rekommendationer till beredningen för hälso- och 
sjukvård. Nedan redovisas svar på revisorernas rekommendationer.  

• att utveckla och konkretisera på vilket sätt beredningen avser att följa 
utvecklingen inom sitt uppgiftsområde med koppling till regionplanen  

• att initiera ett arbete med att se över hur beredningen ska bidra till att 
stärka kvaliteten i regionfullmäktiges beslutsfattande inom sitt 
uppgiftsområde, i syfte att föreslå regionfullmäktige att besluta om ett 
förtydligat uppdrag  

• att i högre utsträckning bereda fullmäktiges långsiktiga strategier och 
behandling av remisser från regionstyrelsen  

Svar 
2022 är valår och en ny mandatperiod kommer att påbörjas. I samband 
med detta kommer en parlamentarisk översyn av den politiska 
organisationen att genomföras. Rekommendationen kommer att tas med i 
det arbetet.  

 

Handlingar 
1. Missivbrev basgranskning av beredningen för hälso- och sjukvård 2020 
2. Rapport översiktlig basgranskning beredningar 2020 
 
Protokollsutdrag till: Regionrevisorerna 
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§ 32  Ärendenummer   

Sammanträdestider 2022 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar sammanträdestiderna för 2022 
till protokollet. 

Bakgrund 
Följande sammanträdestider är bokade för beredningens sammanträden 
under 2022: 
9 feburari 
12 april 
17 juni 
14 september 
7 december 
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