
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-17 

 
  

Beredningen för hälso- och sjukvård   
 
Tid och plats 10:00-16:00, Oskarshamns sjukhus, lokal Öland 
Beslutande 
 

Emmy Ahlstedt (C) 
Pia Edin (S) 
Katrin Stagnell (S) 
Yvonne Hagberg (S) 
Christina Lönnqvist (S) 
Claus Zaar (SD) 
Bengt Thörnblad (C) 
Christel Alvarsson (C), ersättare för Jonas Lövgren (M) 
Johnny Bengtsson (S), ersättare för Göran Nilsson (L) 
Maud Ärlebrant (KD), ersättare för Jimmy Loord (KD) 
 

Övriga närvarande Linda Fleetwood (V)  

Tjänstepersoner Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Marie Ragnarsson, samordnare 
Elmar Keppel, chefläkare 
Susanne Klingstedt, verksamhetschef 
Patrik Glasberg, förvaltningschef 
Anna Olheden, verksamhetsutvecklare 
Annelie Hawlitsky, Intressebanken 
Rune Jansson, Intressebanken 
Lise-Lott Heiding, tandvårdschef 
Mats Petersson, psykiatridirektör 
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg 
John Wernberg, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 16–20  

 
  

Ordförande Emmy Ahlstedt (C)  

 
  

Justerare Yvonne Hagberg (S)   
  
Sekreterare John Wernberg 
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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 Yvonne Hagberg (S) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 18   

Samverkan inom Nära vård 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om samverkan 
inom Nära vård till protokollet. 

Bakgrund 

Introduktion Nära vård 
Marie Ragnarsson, samordnare, informerar om omställningen till Nära vård 
som berör och gör skillnad för regionens invånare samt ska hjälpa till att 
klara välfärdens utmaningar som i framtiden bland annat innebär att färre ska 
försörja fler. Omställningen innebär att samarbeta med invånarna och att 
fokus på arbetet ska vara att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, 
proaktivt och hälsofrämjande. Nära vård utgår från individuella 
förutsättningar och behov för patienten samt ska bidra till jämlik hälsa, 
trygghet och självständighet som grundas i gemensamt ansvarstagande och 
tillit. Det pågående övergripande arbetet i Kalmar län innefattar exempelvis 
en gemensam målbild med länets kommuner och en färdplan för Nära vård i 
Kalmar län.  

Studiebesök Oskarsmodellen 
Elmar Keppel, chefläkare, och Susanne Klingstedt, verksamhetschef, 
informerar om metoden Oskarsmodellen som är ett gemensamt arbetssätt för 
Region Kalmar län och kommuner inom ramen för Nära vård. Projektet 
startades upp hösten 2017 och är tänkt att skapa trygga förutsättningar för en 
trygg och säker hemgång med en förkortade process för både patient och 
vårdgivare. Vårdgivare träffas digitalt och mötet tar cirka fem minuter per 
patient. Arbetssättet har effektiviserat arbetet och ökat patientsäkerheten då 
alla får höra samma information samtidigt. Det leder till en direkt 
kommunikation och minskar risken för feltolkningar då samverkan sker i 
realtid. 

Uppföljning av barn- och ungdomshälsa 
Patrik Glasberg, biträdande förvaltningschef, redovisar utredningen SOU 
2021:34 Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en 
mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser 
för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja 
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med 
bland annat psykisk ohälsa. Utredningen föreslår ett hälsovårdsprogram som 
gör det tydligt vad barn och unga samt deras föräldrar bör erbjudas. 
Programmet gör det också tydligt för vården och elevhälsan för vad de bör 
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göra för att ge barnen och föräldrarna så bra stöd som möjligt. Utredningens 
rekommendationer i korthet är följande: 

• Göra det enklare för barn och unga att få en fast vårdkontakt. 
• Stärk samverkan mellan vården och skolan. 
• Stärk samverkan mellan vården, socialtjänsten och tandvården. 
• Gör barn och unga mer delaktiga i att planera och utforma vården. 
• Skapa en tryggare övergång från vård för barn till vård för vuxna. 

 
Region Kalmar län ska redovisa en plan för hur första linjens psykiatri för 
barn och unga kan bli en än mer integrerad del av primärvården. 
Beredningen informeras om en sammanfattning av planen kopplat till 
utredningsuppdrag 20/03. 
 
Region Kalmar län har under 2022 lanserat en kampanj med syfte att öka 
kännedom om barn- och ungdomshälsan. Kampanjen kommuniceras via 
egna kanaler och av den verksamhet som möter målgruppen, i samverkan 
med länet kommuner som socialtjänst, elevhälsa och skola samt via sociala 
medier. Resultatet av kampanjen hittills redovisas. 
 
Statistik för inflöde av nya patienter, besök per månad, tillgänglighet i andel 
procent som erbjuds ett nybesök inom 14 dagar, vanligaste kontaktorsakerna 
och kontakttyper redovisas årsvis. 
 
Det pågår en utökad samverkan med skolan där programmet Youth Aware of 
Mental health (YAM) syftar till att stärka medvetenheten om hälsosamma 
och ohälsosamma livsstilar och deras betydelse för den psykiska hälsan. Två 
olika föreläsningar erbjuds till elever som går i klass åtta. 
 
12-årssnacket är ett hälsofrämjande familjesamtal som erbjuds till föräldrar 
med barn som är 12 år gamla. Mötet genomförs via fysiskt besök på 
hälsocentralen på hemorten eller via ett digitalt möte. 
 
Föräldralinjen är ett rådgivande och stödjande samtal till förälder som 
behöver prata med någon om sitt barn, sin tonåring eller om sin roll som 
förälder. Samtalet erbjuds till föräldrar med barn i åldrarna 6–17 år och 
genomförs via telefon. 
 
Det finns ett digitalt stödprogram som riktar sig till föräldrar med barn 7–12 
år med mild orosproblematik eller specifik fobi som heter ”Möt ditt barns 
oro”. Programmet pågår under fyra veckor och genomförs digitalt med 
avstämningar. 

Intressebanken 
Anna Olheden, verksamhetsutvecklare, Annelie Hawlitsky och Rune Jansson 
informerar om invånarmedverkan i Kalmar län och om Intressebankens 
verksamhet. Patienter och närstående är en kunskapsbärande resurs och 
Region Kalmar län har antagit en strategi för medborgare-, patient- och 
närståendesamverkan.  
 
Intressebanken är en resursbank bestående av personer med egna 
erfarenheter som invånare, brukare, patient eller närstående och som vill vara 
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med och förbättra regionens samt kommunernas verksamhet till nytta för alla 
invånare. Viktiga förutsättningar för en bra insats är ett tydligt personligt 
uppdrag, stöd i samband med medverkan, möjlighet till 
kompetensutveckling, erbjudande om arvode samt reseersättning och 
återkoppling. Invånarna anmäler själva intresse till Intressebanken, en 
utmaning är att få medverkan av barn och unga samt personer med olika 
kulturella bakgrunder. 
 
Annelie Hawlitsky och Rune Jansson informerar om sina erfarenheter med 
Intressebanken från ett anhörig- och erfarenhetsperspektiv. 
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§ 19   

Aktuell information från förvaltningarna 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård noterar informationen om aktuell 
information från förvaltningarna. 

Bakgrund 

Primärvårdsförvaltningen 
Patrik Glasberg, biträdande förvaltningschef, redovisar aktuellt läge inom 
primärvårdsförvaltningen. Under 2022 fokuserar primärvården särskilt på 
följande temaområden: 

• Hemsjukvård och nära vård till de med störst behov och där patienter 
samt närstående ska vara delaktiga och involverade i vården. 

• Främja hälsa i varje möte med patient med information om vad 
patienten själv kan göra för att förbättra sin hälsa. Även proaktiva 
och förebyggande insatser ska genomföra mot grupperna barn, unga, 
nyanlända och äldre med särskilt fokus på de som lever i 
socioekonomisk utsatthet. 

• Delaktighet och en ökad tillgänglighet genom digitalisering där 
digitala verktyg ska vara ett stöd för både patient och medarbetare. 

• Attraktiv arbetsplats för medarbetare med rätt bemanning för ett 
hållbart arbetsliv. 

• Stärkt samverkan och samordning för en modern hälso- och sjukvård. 
Under sommaren håller primärvården öppet som vanligt men med anpassad 
verksamhet utifrån bemanningen som är en utmaning under 
sommarperioden. För turister i länet finns en kommunicerad hänvisning för 
hur de kan söka vård under sommaren. 

Folktandvården 
Lise-Lott Heiding, tandvårdschef, redovisar aktuellt läge för folktandvården. 
Under sommaren är det stora utmaningar med bemanningen och för att säkra 
tillgängligheten samverkar och flyttas resurser mellan klinikerna.  
Bemanningsläget av tandläkare i allmäntandvården, specialistvården, och 
tandhygienister redovisas och interna lösningar används för att klara 
bemanningen i länet. Även lägesbilden för barntandvården, frisktandvården 
och vuxna patienter redovisas. 
Sammanfattningsvis är tandvårdens tillgänglighet ojämlikhet över landet och 
det är en ökande ojämlikhet. Kalmar län har resursbrist med vakanser, stor 
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personalomsättning och hög sjukfrånvaro där det behövs nödvändiga insatser 
framåt. Några exempel är att öka möjligheten för tandläkarna att arbeta inom 
hela sitt kompetensområde, förbättra handledning för nyutbildade, erbjuda 
praktik för tandläkare från tredje land samt se över arbetstidsmodeller för att 
öka attraktivitet och frisknärvaro. 

Psykiatriförvaltningen 
Mats Petersson, psykiatridirektör, redovisar aktuellt läge inom 
Psykiatriförvaltningen. Sommarplaneringen är klar för verksamheten 
förutom heldygnsvård inom Barn och ungdomspsykiatrin. Beredningen 
informeras även om arbetet med Nära vård med målbild för framtidens 
hälso- och sjukvård och om samsjuklighetsutredningens förslag och 
rekommendationer.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg, redovisar aktuellt läge inom hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen där bemanningen under sommaren är en utmaning. 
Under hösten och med start i september kommer ett nationellt sekretariat att 
kommunicera om koloncancer med målet att tidigt upptäcka cancer. I 
utskicket ingår även ett provtagningskit och vid spår av cancer kallas då 
patienten regionalt. Detta kommer geografiskt att utföras i Kalmar och 
Västervik. 
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§ 20   

Övrigt 

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

Bakgrund 
Beredningen diskuterade ett eventuellt studiebesök till Linköpings sjukhus 
den 7 december 2022. 
Presidiet har vid presidiemötet den 23 maj beslutat att ställa in sammanträdet 
den 14 september. Presidiet får i uppdrag av beredningen för hälso- och 
sjukvård att sammankalla till ett nytt datum. 
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