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Ej tjänstgörande  
ersättare  
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Niklas Föghner 
Lise-Lott Heiding 
Ulrika Rosenqvist 
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Maria Minich Karlsson 
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§ 33   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner dagordningen för dagens 
sammanträde. 
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§ 34   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Yvonne Hagberg (S) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 35   

Läkemedel, precisionsmedicin och läkemedelsområdet 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen, om läkemedel, 
precisionsmedicin och läkemedelsområdet, till protokollet. 

Bakgrund 
Mathias Landerdal, läkemedelschef, informerar om läkemedelsområdet. Det 
är ett komplicerat regelverk, skarp tillsyn av myndigheter, det handlar om 
mycket pengar och en slipad industri. Men det finns också goda möjligheter 
till uppföljning och samarbeten nationellt och regionalt. 
Läkemedel kommer patienten till del, via ordination, antingen på rekvisition 
eller recept. Rekvisition upphandlas via LOU (Lagen om Offentlig 
Upphandling) och upphandlas via regionen eller tillsammans i Sydöstra 
sjukvårdsregionen. När det gäller recept så har företagen 
tillhandahållandeskyldighet till samtliga apotek.  
EMA/Läkemedelsverket godkänner läkemedel för att tillhandahållas på 
marknaden och nyttan ska överväga riskerna, det vill säga läkemedlen ska 
vara effektiva och säkra. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
beslutar om ett läkemedel ska omfattas av förmån, utifrån företagets begärda 
pris, baserat på hälsoekonomiska bedömningar. TLV beslutar också om 
generiskt utbyte av läkemedel och Läkemedelsverket har då först bedömt att 
de är medicinskt likvärdiga i effekt och att det är säkert för patienten att 
substitution sker på apotek. 
En ny behovsmodell för läkemedel införs 2021 och syftar till att fördela 
statsbidraget till regionerna efter bedömt behov, inte efter faktisk 
förbrukning. Som en del i behovsmodellen ingår också att, genom solidarisk 
finansiering mellan regionerna, ta hänsyn till en mycket ojämn fördelning 
mellan regionerna med en viss sjukdom som kräver kostsam 
läkemedelsbehandling.  
I särskilda fall kan läkemedel utom förmån subventioneras av regionerna, 
enligt överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner från 2008. 
Läkemedelskostnaderna för Region Kalmar län uppgår till 1 miljard kronor.  
Alla regioner måste ha en sjukhusapoteksfunktion. Läkemedelsförsörjningen 
idag består i egen regi av: 

• Sjukhushusapoteksfunktion 
• Läkemedelsservice 
• Automater 
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• Transporter 
• Sakkunnig/kvalitetsansvarig tillverkning 

 
Genom upphandling: 
 

• Expediering av rekvisitioner 
• Tillverkning cytostatika och radiofarmaka 
• Transport till sjukhuskaj 

 
Läkemedelsförsörjning kommer att tas över i egen regi och det innebär 
fördelar som: 
 

• Stabilitet 
• Kompetensförsörjning i arbetsmarknadsregionen  
• Kontroll, all mellanhand försvinner, pandemi/beredskap, nationella 

samarbeten 
• Tydliga synerigera med befintliga uppdrag 
• Kompetensen finns i regionen 
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§ 36   

Utredning kring barn- och ungdomshälsan 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar redovisningen, om utredning 
kring barn- och ungdomshälsan, till protokollet. 

Bakgrund 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redovisar kring utredningen om barn- 
och ungdomshälsan. Utredningsuppdrag 20/03 – Redovisa en plan för hur 
första linjens psykiatri för barn och unga kan bli en än mer integrerad del av 
primärvården, antogs av regionstyrelsen i december 2020. En verksamhet 
som erbjuder första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med 
psykisk ohälsa 6-18 år och deras vårdnadshavare. Verksamheten är 
länsövergripande och ska möta behovet av tidiga insatser i form av 
hälsoprevention, stöd och behandling.  
En revidering av uppdraget för barn- och ungdomshälsan är genomfört och 
en uppdragsbeskrivning är framtagen.  
Ett utökat erbjudande och utveckling av metoder innebär bland annat: 

• Kampanj om barn- och ungdomshälsan samt deras erbjudande till 
barn och föräldrar 

• 12-årssnack , hälsosamtal för föräldrar och barn 12 år 
• Föräldrastödslinje 
• Digitalt stöd och behandling för föräldrar och barn med 

orosproblematik 
• Bemanning i alla kommuner 
• Digitala nybesökssamtal 
• Dialog med skolhälsa 
• Psykisk hälsa i skola, föreläsning för blivande lärare 
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§ 37   

Aktuellt från förvaltningarna 

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

Bakgrund 
Lise-Lott Heiding, tandvårdschef, informerar om folktandvårdens 
verksamhet. Det är mycket satsningar inom barntandvården. Nya reviderade 
riktlinjer för tandvården påverkar mycket även inom barntandvården. Inom 
tandvården behöver man jobba mer med förebyggande arbete och samverka 
mer med framförallt förskolorna. Totalt deltar 20 % av förskolorna med 
projekt tandborstning. Förvaltningen jobbar hårt med att involvera de 
kommuner som inte medverkar.  
Pilotprojektet, Goda vanor tillsammans, som hittills inneburit tandborstning i 
förskolan har nu utökats till tandborstning med flourtandkräm och 
kunskapsöverföring med dramapedagogik i öppna förskolan på 
Familjecentralerna i Mönsterås och Hultsfred. 
I Allmäntandvården för barn har man genomfört extra vårdinsatser över 
kvällar och helger, sedan start 24 oktober har över 900 barn behandlats och 
utförs på allmäntandvårdskliniker i Emmaboda, Nybro, Berga centrum 
Kalmar samt Vimmerby. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, informerar om 
primärvårdsförvaltningens verksamhet. Fortfarande mycket fokus på 
vaccinationer, både säsongsinfluensa och covid-19. Det pågår mycket 
planering för att få in detta i den ordinarie verksamhet.  
1177 Vårdguiden på telefon når inte uppsatta mål för tillgänglighet och 
därför har uppdrag givits att genomföra och redovisa en analys. Analysen 
ska ligga till grund för förslag på förändringar som behöver göras för att 
förbättra tillgängligheten. Detta ska utmynna i en handlingsplan. 
Under 2021 har grunden lagts för målbild i verksamheten när det gäller 
psykisk hälsa; 
Vuxna personer med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa i Region Kalmar 
län ska ha tillgång till rätt insatser i rätt tid. Det ska finnas ett tillräckligt 
utbud för att erbjuda bästa tillgängliga behandling när behovet 
uppmärksammas. Med rätt stöd på rätt behovsnivå ska vår kompetens inom 
primärvården användas mer effektivt jämfört med idag. 
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Under 2022 kommer primärvården att införa hälsosamtal för alla 40-50- och 
60- åringar.  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ulrika Rosenqvist, tillfällig psykiatridirektör, informerar om 
psykiatriförvaltningens verksamhet, med särskilt fokus på rTMS (Repetetiv 
transkraniell magnetstimulering). rTMS är en metod som kan 
aktivera/hämma aktiviteten i hjärnan och därmed kan ge antidepressiv effekt. 
Metoden har en stor uppgång nationellt, Region Kalmar län har dock 
avvaktat med att införa metoden i avvaktan på resultatet av utvärdering från 
Linköping. ECT och läkemedel är fortsatt förstahandsalternativ till de svårast 
sjuka, men på grund av rTMS lindriga biverkningar är det ett alternativ som 
akutbehandling i de fall dessa behandlingsmetoder inte kan 
användas/fungerar.  
I övrigt är det mycket fokus kring kompetensförsörjning, kostnader för 
bemanningspersonal, tillgänglighet samt samsjuklighetsutredningen. 
 
 

8Comfact Signature Referensnummer: 1245113



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-12-09 

 
 

 
Beredningen för hälso- och sjukvård 
 

 
 

 
 

 

§ 38   

Utredning om missbruk och beroende 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen, om utredning 
om missbruk och beroende. till protokollet. 

Bakgrund 
Maria Minich Karlsson, utvecklingsledare, samordning hälso- och sjukvård 
redovisar utredningen om missbruk och beroende, Från delar till helhet. En 
reform för samordnade behovsanpassade och personcentrerade insatser för 
personer med samsjuklighet.  
Enligt utredningens direktiv ska utredaren föreslå hur samordnade insatser 
när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och 
vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och 
annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.  
En enkät har gått ut till samtliga regioner och kommuner i landet för att göra 
en kartläggning av aktuellt läge. 
Problem att lösa kopplade till kvalitet och innehåll är: 

• Tillgången till vård-och behandlingsinsatser är otillräcklig och ojämlik 
över landet 

• Hälso-och sjukvården behandlar inte beroende och psykisk sjukdom 
samtidigt 

• Det hälsofrämjande och skadereducerande perspektivet är för svagt 
• Tillgången till insatser som stödjer funktion är otillräcklig och ojämlik 
• Integrerade verksamheter erbjuds inte i tillräcklig omfattning och stödjs 

inte av nuvarande regelverk 
• Hälso-och sjukvårdens och socialtjänstens delade ansvar för vård och 

behandling av missbruk och beroende är inte ändamålsenligt 
• Lagstadgade krav på organisatorisk samverkan får inte önskat resultat 
 
I utredningen har man lagt fram 10 förslag: 
 
• All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för 

regionernas hälso-och sjukvård. 
• Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 

behandling för andra psykiatriska tillstånd. 
• Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk 

och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet. 
• Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus 

på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, 
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anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och 
förtydligat uppdrag för socialtjänsten. 

• Regionerna ska ta ansvar för hälso-och sjukvårdsinsatser på hem för vård 
eller boende (HVB). 

• Samordnad vård-och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov 
ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso-och sjukvård och 
socialtjänst 

• Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet. 
• Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska 

bedrivas tillsammans med patient-, brukar-och anhörigorganisationer. 
• Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska 

ske utifrån målbilder som tagits fram tillsammans med personer med 
samsjuklighet och anhöriga. 

• En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso-och sjukvården 
ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas. 
Utformningen ska ske utifrån den analys som presenterar i det här 
betänkandet. 

 
Utredningen är överlämnad till socialministern och förslaget är att det ska 
träda i kraft 2025. 
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§ 39   

Aktuellt från förvaltningarna 

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

Bakgrund 
John Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redovisar aktuellt läge för 
länets sjukhus. När det gäller covid-patienter så är det i dagsläget 9 patienter 
inlagda på sjukhus i länet och det är en avgörande skillnad sedan september 
2020, detta beroende mycket på täckningen av vaccination.  
Tillgängligheten till vården har förbättrats inom alla parametrar, köerna har 
minskat och det pågår insatser för att ta igen det som har blivit försenat 
beroende på pandemin. Huvudfokus för förvaltningen är nu på bemanningen 
på länets sjukhus. 
Länets sjukhus har fått i uppdrag att genomföra vaccinationer på länets 
sjukhus, drygt 15 500 vaccinationer ska ges under kvällar och helger. 
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