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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09
Beredningen för invånarfrågor
Tid och plats
Beslutande

09:00-11:40, Odlingen, regionhuset i Kalmar
Jonas Hellberg (S), ordförande
Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande, närvarar på distans
Eva-Kristina Berg (C)
Suzanne Gustafson (M)
Göran Gustafsson (SD), närvarar på distans
Sören Svensson (L), närvarar på distans
Mattias Wärnsberg (S)
Zeljka Krajinovic (S), närvarar på distans

Tjänstepersoner

Lina Isaksson, kommunikationsdirektör
Chris Landergren, folkhälsochef § 8
Anna Olheden, verksamhetsutvecklare § 9
Johanna Schelin, hållbarhetschef § 11
Maria Svensson, utredare § 12
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

6-12

Ordförande

Jonas Hellberg (S)

Justerare

Mattias Wärnsberg (S)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-09
Beredningen för invånarfrågor

§6
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Beredningen för invånarfrågor godkänner föredragningslistan.

Comfact Signature Referensnummer: 902954

3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-09
Beredningen för invånarfrågor

§7
Val av justerare
Beslut
Beredningen för invånarfrågor utser Mattias Wärnsberg (S) att jämte
ordföranden justera protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-09
Beredningen för invånarfrågor

§8
Folkhälsa utifrån delaktighet
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Chris Landergren, folkhälsochef, redogör för beredningen om sitt uppdrag
och varför rollen behövs. Syftet med uppdraget är att belysa, utveckla och
driva folkhälsofrågorna i Region Kalmar län både på en regional arena men
också nationellt.
Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och ekonomisk utvecklig. Hälsa
är både en förutsättning för och ett resultat av andra villkor och möjligheter,
som utbildning, arbete och levnadsvanor. Dessa goda förutsättningar ger i sin
tur produktivitet och arbetskraftsutbud med mera som genererar en
ekonomisk utveckling.
Vidare presenterar Chris Landergren folkhälsopolitikens målområden, varav
ett mål är Kontroll, inflytande och delaktighet samt informerar om de
aktiviteter inom Region Kalmar län som är kopplade till delaktighet för
invånare och patienter.
Statistik över antalet utförda digitala vårdtjänster inom öppenvården visas
för beredningen. Sedan coronapandemin startade har antalet digitala
vårdtjänster ökat markant. Utvecklingen med dessa digitala möten har syftat
till att skydda patienter och detta arbetssätt är viktigt att fortsätta utveckla
och jobba med även framöver.
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Datum

2020-06-09
Beredningen för invånarfrågor

§9
Information om revidering av strategi för brukar/patient- och medborgarpåverkan
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Anna Olheden, verksamhetsutvecklare på Regionstab utveckling och
lärande, inleder med att redogöra för den perspektivförskjutning för hälsa
och livskvalitet som pågår. Från att hälsa och livskvalitet har varit inriktat på
organisation ser man nu en förflyttning till person och relation. Tidigare har
fokus varit på reaktiv behandling och bot, idag är det mer inslag av
proaktivitet, hälsofrämjande och att må bra. Patient och anhöriga har tidigare
setts som passiva mottagare men nu ses de i högre utsträckning som
kunskapsbärare och aktiva samskapare. Sjukvården har tidigare delvis varit
isolerade insatser medan man nu istället försöker se det som ett
sammanhållet flöde.
Särskilt viktigt är att se patienter och närstående som kunskapsbärande
resurser. De kan vara innovatörer, projektledare, entreprenörer och
kommunikatören med mera.
År 2014 togs en strategi fram för att stärka patientens ställning. Syftet var att
utifrån patientens perspektiv utveckla en hälso- och sjukvård som fokuserar
på ökat värde för patienten. År 2016 startade en länsgemensam modell med
en samverkansgrupp för brukarmedverkan. Under 2020 ska brukargruppen i
länsgemensam ledning stärkas ytterligare. Det finns också planer på att
öppna en kanal för brukarorganisationer och tjänstemannaorganisationer för
att lyfta och diskutera frågor samt få in mer synpunkter och ett ökat
brukarperspektiv. Nästa steg är också att öka patienter och brukares
medverkan i individens hälsa och vård, i utvecklingsaktiviteter,
ledningssammanhang, forskning och innovation samt den politiska
demokratiska processen. För att nå dessa steg är fokus på att erkänna
patienter och närstående som kunskapsbärare och resurs, att ge utökat stöd
för egenvård och bättre hälsa som kan ge färre besök i vården. Det är viktigt
att man lär av varandra, både inom patient/närstående-gruppen och bland
profession/tjänstemän. Att exempelvis identifiera och prioritera
förbättringsområden, utöka medverkan i forskning och innovation samt
utveckla stödet för patient- och närståendemedverkan i utvecklings- och
ledningssammanhand ger ett samskapande i utvecklingen och omställningen
av hälso- och sjukvården.
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Beredningen för invånarfrågor

§ 10

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesrapport covid-19
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Beredningen för invånarfrågor får en uppdaterad lägesbild av Region Kalmar
läns situation med spridningen, och effekterna, av coronaviruset av Lina
Isaksson, kommunikationsdirektör.
I nuläget är det 45 133 personer som bekräftats smittade totalt i Sverige. I
Kalmar län har 399 fall av covid-19 bekräftats av cirka 3700 provtagna
personer. Nu är det 19 patienter inlagda på antingen Länssjukhuset i Kalmar
eller på sjukhuset i Västervik, varav tre personer vårdas på IVA. Hittills har
Region Kalmar län tagit emot patienter över tid från Region Sörmland,
Region Östergötland och Region Jönköpings län. Det finns konstaterad
samhälsspridning i hela Kalmar län.
Hittills har många förändringar tvingats göras inom hälso- och sjukvården,
exempelvis görs bara akuta och nödvändiga operationer på sjukhusen och på
Länssjukhuset i Kalmar och på sjukhuset i Västervik har man ställt om och
inrättat särskilda avdelningar för covid-patienter. På dessa sjukhus har man
också gjort en kraftig ökning av antalet vårdplatser och intensivvårdsplatser.
Det råder besöksförbud på sjukhus och äldreboenden och särskilda boenden.
Även tandvården har fått göra omställningar i sin verksamhet och har under
våren bara haft akutverksamhet igång på totalt fyra kliniker i länet, men
startade från och med den 1 juni upp även icke-akut verksamhet.
Denna pandemi har inte bara fått konsekvenser för hälso- och sjukvården i
länet utan även för andra sektorer som turism- och besöksnäringen och det
lokala näringslivet. Fram till idag har 28 företag gått i konkurs från vecka 10.
Rekordstora varsel har genomförts i landet. I Kalmar län har hittills totalt
931 personer varslats, då främst inom industrin men även inom
hotellnäringen och handeln. Antalet resenärer inom kollektivtrafiken har
minskat markant sedan vecka 15 och 16.
Lina Isaksson visar informationssidan Fakta om Kalmar län som finns
tillgänglig på regionens webbsida. Där finns statistik och faktaunderlag
gällande både hälso- och sjukvård samt näringslivet. Slutligen presenteras
statistik för den markanta ökningen av digitala kontakter, inloggningar på
1177, digitala vårmöten samt digital förnyelse av recept och andra digitala
tjänster som skett sedan pandemins utbrott.
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Datum

2020-06-09
Beredningen för invånarfrågor

§ 11
Inför utredning av coronapandemin
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset påverkar hela samhället på
olika sätt. Inom Region Kalmar län har pandemin fått konsekvenser för
sjukvården som på många sätt har fått ställa om verksamheten, men även
samhället i stort har påverkats, inte minst näringsliv och företag.
I en sådan här händelse som har, och har haft, så stora effekter på hela
samhället på olika sätt måste olika aktörers hantering och tillvägagångssätt
utvärderas.
Johanna Schelin, hållbarhetschef, informerar beredningen för invånarfrågor
om bakgrunden till den utredning av Region Kalmar läns krishantering under
coronapandemin. Bakgrunden är regionens skyldighet och önskan om att
genomföra en utvärdering, minska sårbarheten i verksamheten och
upprätthålla och till och med förbättra en god förmåga att hantera olyckor
och kriser framöver.
Som grund till utvärderingen kommer Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning ”Utvärdering av hantering av inträffade
händelser”. Inledningsvis ska utvärderingen avgränsas och syfte och
omfattning ska fastställas.
Syftet är att lära av vad som gjorts bra eller mindre bra, vilka konsekvenser
det lett till, ta lärdom inför framtida händelser. Vidare att bedöma om
hanteringen genomfördes på ett korrekt sätt enligt lagar och styrande
dokument. Resultatet av utvärderingen ska användas för att komplettera och
stärka vår organisations krishanteringsförmåga ytterligare.
Vidare klargör Johanna Schelin vad det är som ska utvärderas i vilken
omfattning och vilket fokus som utvärderingen ska ha. De
bedömningskriterier som utvärderingen kommer göras mot är relevanta lagar
samt Region Kalmar läns eget underlag och interna styrande dokument.
Beredningen för invånarfrågor får också information om vilka som omfattas
av utvärderingen och hur den ska gå till och slutligen hur resultatet av
utvärderingen ska användas, där det viktiga är att resultatet av utvärderingen
resulterar i en åtgärdsplan med förbättrande aktiviteter och ansvariga.
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§ 12
Information om rutinen för prövning av barnets bästa
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Sedan 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention svensk lag. Beslutet innebär ett
förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter
som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid
avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden
som rör barn. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat
synsätt i all offentlig verksamhet.
För Region Kalmar län innebär detta att verksamheten ska vara känd,
tillgänglig och anpassad för barn. Det kan innebära bland annat delaktighet
hos barn, att samtala med dem, att hjälpa barn som far illa via
orosanmälningar och att barn som är anhöriga ska få information, råd och
stöd som är anpassat efter dem. Det innebär också att verksamheten ska vara
utformad så att den ur ett barnperspektiv är fysiskt tillgänglig och trygg, att
vården ska vara barnanpassad och att infrastruktur- och samhällsplanering
också ska innefatta ett barnperspektiv.
Att FN:s barnkonvention blivit lag innebär också att beslut ska prövas enligt
barnets bästa, detta enligt Artikel 3 - Vid alla åtgärder och beslut som rör
barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. En rutin
för att pröva barnets bästa vid politiska beslut har tagits fram och Maria
Svensson, utredare på Samordning hälso- och sjukvård, redogör för
beredningen vad rutinen syftar till.
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms
vara barnets bästa. Beslutsfattare på politisk nivå i Region Kalmar län ska
ges de bästa förutsättningar att fatta beslut utifrån barnets bästa. När ärenden
som kräver politiskt beslut startas görs en klassificering av i vilken grad
beslutet i fråga påverkar barn. Utifrån klassificeringen ska prövningen vara
en integrerad del av den ordinarie besluts- och ärendeprocessen. Om ärendet
bedöms påverka barn till stor del finns ska en formell prövning av barnets
bästa göras.
Arbetet med att bedöma ärenden och beslut utifrån barnets bästa är under
uppstart men att ta hänsyn till barn och barns behov görs till stor del i Region
Kalmar läns verksamhet redan idag då regionen verksamhet i stor
utsträckning riktas till barn på olika sätt.
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-06-23 15:24:43 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

ea889359b94d4985aefcd62e63c3f426

Namn

Jonas Hellberg

Datum & Tid

2020-06-23 19:43:37 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706700572)

Identifikations-id

e382913ffe07452296286e9ad062d714

Namn

Mattias Wärnsberg

Datum & Tid

2020-06-26 16:31:06 +02:00

Identifikationstyp

E-post (mattias.warnsberg@telia.com)

Identifikations-id

d4a47a3d88aa45c3a8dad1e8672d60f3
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