
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

 
  

Beredningen för hälso- och sjukvård   
 
Tid och plats 10:00–15:20, Regionhuset, Strömgatan 13 Kalmar, lokal Löparen 
Beslutande 
 

Emmy Ahlstedt (C) 
Yvonne Hagberg (S) 
Pia Edin (S) §§ 32–37 
Bengt Thörnblad (C) 
Claus Zaar (SD) 
 

Övriga närvarande Mattias Adolfson (S) 

Tjänstepersoner Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Ann-Louise Elling, verksamhetschef § 35 
Ulrika Gidmark, tandhygienist § 35 
Camilla Olsson-Widén, ekonom § 35 
Anderas Delphin, samordnare § 36  
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare § 36  
Johan Hansson, tandvårdschef § 37 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör § 37 
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg §§ 34 och 37 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 32–38  

 
  

Ordförande Emmy Ahlstedt (C)  

 
  

Justerare Yvonne Hagberg (S)   
  
Sekreterare John Wernberg 
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§ 32   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård godkänner föredragningslistan. 
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§ 33   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hälso- och sjukvård utser Yvonne Hagberg (S) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
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§ 34   

Information om screening med HPV-test 

Beslut 
Region Kalmar län står bakom projektet mot livmoderhalscancer.  
Projektet är en del i en nationell forskningsstudie som undersöker om 
utrotning av humant papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer kan ske 
snabbare genom att erbjuda unga kvinnor vaccination mot HPV och HPV-
test. 
Studien riktar sig till kvinnor födda 1994–1998 som inte omfattats av 
skolvaccinationsprogrammet mot HPV som startade för flickor 2012 och för 
pojkar sedan hösten 2020. 
Eftersom risken för HPV-infektion är som störst bland unga och 
smittspridningen är låg hos personer över 30 år är målgruppen för projektet 
yngre kvinnor som inte blivit vaccinerade i skolan. Det är den grupp som i 
dag bedöms löpa allra störst risk att få HPV-infektion. 
Kvinnor födda 1994–1998 boende i Kalmar län kommer att bli erbjudna att 
delta i studien och deltagare får kostnadsfri vaccination mot HPV och HPV-
test. 
Redan 2021 ställde sig samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen, 
där Region Kalmar län ingår, bakom att utrota livmoderhalscancer genom att 
delta i det nationella arbetet som pågår. 
--- 

Föredragande 
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg 
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§ 35   

Nära vård, Länsgemensam ledning, Preventiva 
hembesök och munhälsobedömningar för de äldre 

Beslut 

Nära vård 
Omställningen till nära vård är ett arbetssätt som ska bidra till att resurserna 
inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler patienter. 
Omställningen berör alla delar av hälso- och sjukvården. Den nationella 
målbilden för en god och nära vård redovisas. Målbilden ska utgå från 
individuella behov, bygga på relationer och vara proaktiv. Målbilden ska 
även bidra till en jämlik hälsa, trygghet och självständighet för patienten. 

Länsgemensam ledning 
Länsgemensam ledning är samverkan med socialtjänst och angränsande 
område för hälso- och sjukvård samt skolan i Kalmar län. Organisationen för 
Länsgemensam ledning redovisas, en beredningsgrupp planerar och följer 
arbetet men inriktningsbesluten tas av Länsgemensam ledning i samverkan. 
Det finns även samordnande grupper inom områden för folkhälsa, 
brukarmedverkan, habilitering/rehabilitering och informationsöverföring.  
Två gånger per år genomförs gemensamma presidiekonferenser där 
tjänstepersoner och politiker finns med. Vårens presidiekonferens beslutar 
om arbetet framåt och höstens presidiekonferens följer upp det pågående 
arbetet.  
Uppdraget för Länsgemensam ledning finns beskrivet i det regionala 
styrdokumentet som ska vara framåtsyftande för de kommande fem till sex 
åren. Styrdokumentet uppdateras vartannat år. Även handlingsplaner finns 
kopplade till styrdokumentet. Handlingsplanerna utgår från det övergripande 
målet i styrdokumentet och delas upp till målområden och aktiviteter. 
Målområdena och aktiviteterna redovisas. 

Preventiva hembesök 
Samverkansprojektet ”Preventiva hembesök till äldre” är från starten ett 
projekt mellan Region Kalmar län och Kalmar kommun där även 
Mörbylånga kommun deltar från april 2022. Syftet med preventiva 
hembesök är att främja hälsa och välbefinnande, stärka seniorens möjligheter 
till att leva ett självständigt liv, flytta fram vård och omsorgsberoende samt 
skapa trygghet. Ett hembesök tar cirka 90 minuter och berör många olika 
områden. För att få med alla områden används ett frågeformulär som ett 
komplement till ett personcentrerat samtal. Som avslutning på hembesöket 
erbjuds tester av bland annat blodtryck, puls, blodsocker, och ett falltest. Vid 
identifierat behov erbjuds kontakt med aktuell aktör som exempelvis läkare, 
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apotekare, psykolog, logoped, digital support med mera. Upplevd nytta av 
besöket är att de äldre känner sig sedda samt besöket var intressant och 
lärorikt.  
Projektet har utvärderats av Linnéuniversitetet och utvärderingsuppdraget 
redovisas med positiva resultat samt att modellen har hög kvalitet och bidrar 
till att flera hälsofrämjande och preventiva åtgärder har genomförts. 
Slutligen redovisas fallolyckor för personer som är 65 år eller äldre inom 
Region Kalmar län, även genomsnittliga kostnader till följd av fallolycka 
redovisas. 

Munhälsobedömningar för de äldre 
Munhälsovårdens uppsökande verksamhet är lagstadgad och utförs i hela 
länet av tandhygienister från Folktandvården på uppdrag av Region Kalmar 
län. I avtalet ingår även att vårdgivaren ska erbjuda och genomföra 
utbildning till all personal som ger omsorg. Varje år skapas en rapport om 
den uppsökande verksamheten. Antal munhälsobedömningar samt kostnader 
för munhälsobedömningarna och munvårdsmaterial, antal personer inom 
omsorgen som fått utbildning och utbildningarnas kostnader redovisas per år 
från 2018–2022. 
Syftet med den uppsökande verksamheten och nödvändig tandvård är att 
minska lidande och genom att jobba förebyggande öka livskvaliteten. 
Munhälsobedömningar genomförs med en enkel screening i hemmiljö för 
behovet av nödvändig tandvård eller behov av stöd med munvården. 
Patienten har ett eget val om var tandvården sedan ska utföras. 
--- 

Föredragande 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Ann-Louise Elling, verksamhetschef 
Ulrika Gidmark, tandhygienist 
Camilla Olsson-Widén, ekonom 
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§ 36   

22/05 Redovisa en sammanhållen modell för ungas 
hälsa mellan regionen och länets kommuner, med 
målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor 

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

Bakgrund 
I regionplan 2022–2024 finns uppdraget att redovisa en sammanhållen 
modell för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, med 
målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor. 
Bakgrunden till uppdraget redovisas tillsammans med målsättningen i 
regionplanen. Uppdraget omfattar att lämna en redogörelse för regionens 
arbete relaterat till samverkan med länets kommuner och ungas 
uppväxtvillkor. Även förslag om hur arbetet kopplat till fortsatt samverkan 
och vilka insatser som regionen kan verka ska tas fram. Kalmar läns arbete 
med barn och unga inkluderar länsgemensam ledning som är navet i arbetet 
som ska vara främjande, förebyggande, proaktivt och samverkande för barn 
och unga. En sammanhållen modell för struktur och samverkan redovisas 
med en aktivitetsplan samt aktuell status. Slutredovisning med ett förslag till 
beslut planeras till regionstyrelsens sammanträde i mars 2023. 
--- 

Föredragande 
Andreas Delphin, samordnare 
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare 
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§ 37   

Aktuell information från förvaltningarna 

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

Bakgrund 
Aktuell information redovisas från förvaltningarna. 

Folktandvården 
Folktandvårdens bakgrund och historia presenteras och syftet är att bidra till 
bättre livskvalitet. Utveckling av kariesfrihet redovisas per år. Aktuell 
bedömning av bemanningsläget nationellt, tillgänglighet gällande 
barntandvården och vuxna patienter visas. Nationella åtgärder är att 
prioritera barntandvården och att i norra Sverige hyra in tandläkare. Region 
Kalmar läns arbete med Folktandvårdens tillgänglighet och bemanning 
sammanfattas gällande processer, digitalisering och att vara en attraktiv 
arbetsgivare. För att öka tillgängligheten har extra insatser som exempelvis 
frivillig övertid genomförts under perioden januari till november och 
insatserna kommer att fortsätta under 2023. 

Primärvården 
Förvaltningens omställning med nära vård pågår och höstens olika aktiviteter 
i det arbetet redovisas. Den 6–8 februari 2023 hålls kursen 
Allmänmedicinskt arbetssätt 2023 som är en kurs i en tid av digitalisering 
och primärvårdsreform. Kursen hålls i Umeå eller digitalt och fem 
föreläsarna kommer från Kalmar. Den 10–12 maj 2023 genomförs SFAMs 
vetenskapliga kongress i Kalmar. Den nya tjänsten 1177 direkt presenteras 
och om hur patienten använder tjänsten. Projektet nära vård i Hultsfred 
sammanfattas med projektets fokus, ambitioner och arbetsgruppens 
aktiviteter och resultatet såhär långt. Nästa steg i projektet är att utveckla 
framtaget material genom att involvera chefer och medarbetare samt att 
utforma lösningar och beskrivningar utifrån arbetsgruppens analyser. 
Resultatet av Diabetesbarometern 2022 redovisas där Kalmar är rankad fyra 
med 31 av 46 poäng. Under vecka 50 startar vaccinationerna mot 
säsongsinfluensan både för riskgrupper i befolkningen och för Region 
Kalmar läns personal. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Förvaltningen skriver en verksamhetsplan och även 
patientsäkerhetsberättelsen. Arbetet har även ett stort fokus på 
sommarplaneringen för 2023, digitaliseringsarbete gällande programmet 
Nova som är en digital Whiteboard på vårdavdelningarna, taligenkänning 
istället för diktering för att frigöra tid för personal och 1177 direkt. 
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Sammanfattning av förvaltningens tillgänglighet för oktober 2022 och 
föregående månad redovisas för olika typer av besök och väntetider. 
--- 

Föredragande 
Johan Hansson, tandvårdschef 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör 
Håkan Ehlin, sjukvårdsstrateg 
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§ 38   

Reflektion och diskussion kring mandatperioden och 
medskick till nästkommande mandatperiod 

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

Bakgrund 
Beredningen för hälso- och sjukvård reflekterar och diskuterar medskick och 
förslag till nästkommande mandatperiod enligt följande: 

• Ökat fokus på tandvård. 

• Använda ledamöter som rapportörer till beredningens sammanträden. 

• Grupparbeten och workshops för att öka delaktigheten vid 
sammanträden. 

• Avslutande punkt vid sammanträdena för medskick till kommande 
sammanträde samt att kunna kontakta ordförande för att lyfta frågor. 

• Fortsatt fysisk närvaro för ledamöter men tjänstepersoner kan delta 
digitalt för att öka möjligheten till information vid sammanträdet, 

• Plats för beredningens sammanträden kan vid tillfällen genomföras 
på olika platser i länet. 

• Studiebesök utanför Kalmar län för erfarenhetsutbyten. 
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