SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-23
Beredningen för invånarfrågor
Tid och plats
Beslutande

13:00-16.10, Digitalt
Jonas Hellberg (S), ordförande
Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande
Mattias Wärnsberg (S)
Suzanne Gustafsson (M)
Göran Gustafsson (SD)
Eva-Kristina Berg (C)
Zeljka Krajinovic (S)
Sören Svensson (L)

Tjänstepersoner

Sofia Hartz, planeringsdirektör, 3 §
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 4 §
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, 5 §
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, 6 §
Magdalena Ståhle, basenhetschef barn- och ungdomshälsan, 7 §
Ellinor Adler, basenhetschef produktion, 8 §
Katharina Seijsing, basenhetschef tåg, 8 §
Gulistan Ucar, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

1-9

Ordförande

Jonas Hellberg (S)

Justerare

Suzanne Gustafsson (M)

Sekreterare

Gulistan Ucar
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§1
Godkännande av dagordning
Beslut
Beredningen för invånarfrågor godkänner dagordningen för mötet.
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§2
Val av justerare
Beslut
Beredningen för invånarfrågor utser Suzanne Gustafsson (M) att jämte
ordförande justera protokollet.
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§3
Resultat från Nationella patientenkäten - primärvård
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Sofia Hartz, planeringsdirektör, informerar om resultat från nationella
patientenkäten – primärvård (2020), med sju deltagande regioner. Mätningen
placerar de offentliga och privata mottagningar i Kalmar län bland de bästa i
landet. När det gäller tillgänglighet placerar patienterna dem allra högst.
Totalt är det sju olika dimensioner som redovisas i mätningen:
helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och
bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt
tillgänglighet. Region Kalmar län är över rikets genomsnitt i samtliga
dimensioner.
Utöver ovanstående dimensioner ställdes också frågan om läkaren eller
någon annan ur personalen diskuterade någon av följande levnadsvanor:
tobaksvanor, alkoholvanor, motionsvanor och matvanor. Det ställdes också
frågor om förväntningarna på att kunna få vård vid behov förändrats på
grund av coronapandemin samt om personen undvikit att söka vård på grund
av coronapandemin. Gällande levnadsvanorna var det låga resultat för
samtliga regioner som deltog, Region Kalmar län hade lägst resultat i
frågorna om tobak- och alkoholvanor.
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§4
Resultat från Nationella patientenkäten akutmottagningar
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om resultat från
nationella patientenkäten – akutmottagningar.
I höstas skickades totalt 43 702 enkäter ut till patienter i Sverige som nyligen
besökt en akutmottagning. De sju dimensioner som enkäten redovisar
rymmer inom sig vardera ett antal frågor där svaren sedan räknas samman
till en andel positiva svar.
I Kalmar län gick enkäten till 1 784 personer, som besökt
akutmottagningarna i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik. 644 personer
(36,1 procent) i länet tog möjligheten att svara på frågorna. För hela landet
var svarsfrekvensen 35,5 procent.
Akutmottagningarna i Kalmar län rankas i flera avseende bland de allra bästa
i landet. I samtliga sju dimensioner ligger Region Kalmar län över
genomsnittet i landet. När det gäller enskilda dimensioner så får Region
Kalmar län högsta resultatet i landet när det gäller information och kunskap
samt näst högst resultat gällande helhetsintryck.
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§5
Lägesrapport vaccination covid-19
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, informerar om aktuell
lägesrapport gällande vaccination covid-19. Den 18 april hade 31,8 procent
av befolkningen i Kalmar län (som är över 18 år) fått sin första dos vaccin.
Redogörelse sker för andel vaccinerade per kommun samt andel levererade
doser. Den 16 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att vaccination med
Astra Zeneca pausas tills vidare, som en försiktighetsåtgärd. Region Kalmar
län följde detta med omedelbar verkan. Därefter meddelade
Folkhälsomyndigheten att vaccinet återigen kan användas för personer som
är över 65 år. Region Kalmar län har följt detta sedan 25 mars.
Redogörelse sker för andel vaccinerade per åldersgrupp fram till vecka 14
och andel vaccinerade på särskilt boende (som är över 65 år). Redogörelse
sker också för andel vaccinerade som har hemtjänst (och är över 65 år).
Jämförelse med andra regioner redovisas.
Bokningsläget i MittVaccin fram till 20 april redogörs. Hittills är det cirka
50 000 bokningar. Från och med nu kan också personer i åldern 18-59 år,
som tillhör viss angiven riskgrupp, boka tid för vaccination på 1177.se.
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§6
Lägesrapport covid-19
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, informerar om lägesrapport
gällande covid-19. Hittills är det drygt 932 000 bekräftat smittade i Sverige. I
Kalmar län är det 17 634 bekräftade fall av covid-19 (drygt 180 000 personer
är provtagna). 43 inlagda patienter är just nu inlagda på sjukhusen i länet, av
dessa är 10 på IVA (samtliga i respirator).
Det är en kraftig ökning av bekräftade fall i länet, Kalmar län har den näst
högsta smittspridningen i hela Sverige just nu. Lägesbild över tid visas på
bekräftade fall av covid-19 i Kalmar län, både med självtest och provtagna
på sjukhus/hälsocentraler.
Regionen har kapacitet för över 16 000 prover per vecka. Benägenheten att
provta sig ökar inför storhelger och när smittspridningen är hög i samhället.
Provtagning kan ske av vårdpersonal på hälsocentral eller sjukhus.
Provtagning kan också ske genom att provtagningskit hämtas på apotek, vid
hälsocentraler eller på sjukhus. Utlämningsstationer finns på de tre
sjukhusen, där kan även personer med symptom hämta ett kit och provta sig
själva. En mobil provtagningsstation togs i bruk förra veckan, denna kan
flyttas till den ort i länet som har störst behov för stunden.
Till följd av det aktuella läget med ökad smittspridning har många
förändringar behövt ske i hälso- och sjukvården. Bland annat har Region
Kalmar län aktiverat krislägesavtal. Det sker också en omställning i
Oskarshamn, där en ny covidavdelning kommer att öppnas i veckan. I
Kalmar och Västervik förbereds utökning av intensivvårdsplatser.
Nästa vecka är det aktuellt med skärpta regionala rekommendationer, en
extern kommunikation kommer att ske i början av veckan.
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§7
Information från barn- och ungdomshälsan
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Magdalena Ståhle, basenhetschef barn- och ungdomshälsan, informerar om
barn- och ungdomshälsans verksamhet. Mottagningarna i Kalmar och
Västervik öppnades 2015. Barn- och ungdomshälsan har kontakt med barn
och ungdomar 6-17 år samt deras familjer. Barn- och ungdomshälsan
erbjuder hjälp vid lätt till måttlig psykisk ohälsa, bland annat genom råd,
stöd och kortare behandling vid besvär såsom oro, ilska, stress eller
nedstämdhet. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet.
Redogörelse sker för barn- och ungdomshälsans tillgänglighet samt
arbetsmodell för en första kontakt. Digitala kontakter har ökat från år 2019
till år 2020, vilket till stor del beror på omställning under pandemin. År 2019
var det fyra digitala besökskontakter, vilket kan jämföras med år 2020 med
413 digitala behandlingskontakter.
Redogörelse sker för andel (i åldern 6-17 år, under 2019) per kommun, som
har haft kontakt med barn- och ungdomshälsans verksamhet 2019. De allra
flesta kontaktar barn- och ungdomshälsan på eget initiativ.
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§8
Information från Kalmar länstrafik
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ellinor Adler, basenhetschef produktion, och Katharina Seijsing,
basenhetschef tåg, informerar om Kalmar länstrafiks verksamhet.
Redogörelse sker för antal resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, patientresor
och närtrafik under 2018-2020. Det noteras en minskning med 35 procent
med färdtjänst och 8 procent med sjukresor under 2020 jämfört med 2019.
Redogörelse sker även för resandestatistik med allmänna kollektivtrafiken
2020, där det också noteras en minskning av resor framförallt under
april/maj (minskning med nästan 45 procent jämfört med föregående år). En
viss ökning gjordes under sommaren och hösten men antalet resor sjönk igen
i slutet av 2020.
Genom kollektivtrafikbarometern (kvalitets- och attitydundersökning) har
det under första kvartalet 2021 ställts frågor till länsinvånare, om
huvudsakligt färdmedel under den senaste resan. Andelen som svarar bil har
ökat från föregående år, och det noteras en minskning av andelen som svarar
kollektivtrafik men även cykel.
Sedan början av pandemin har Kalmar länstrafik arbetat för minskad
samåkning i samtliga transporter, utan att tillsätta extra fordon eller resurser.
Samtliga resenärer erbjuds munskydd vid resa i serviceresor. Sedan
december är det munskyddskrav för samtliga förare som kör serviceresor.
Region Kalmar län har två grupper som prioriteras för ensamåkning till och
från behandling (dialys- och onkologpatienter). Därtill kan varje enskild
begära om medicinskt utlåtande som styrker ensamåkning eller undantag om
samåkning. Kalmar länstrafik kör med fullt trafikutbud vilket innebär att det
inte har dragits ned på trafikutbudet. Från och med den 1 april 2021
rekommenderas alla resenärer och ombordpersonal att alltid bära munskydd
när de reser i kollektivtrafiken.
Redogörelse sker för olika utmaningar för serviceresor och allmän
kollektivtrafik till följd av pandemin, bland annat frågan om hur trängsel
upplevs och kommer att definieras framöver men också om resandebehov
och resvanor kommer att förändras.
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§9
Anmälningsärenden
Beslut
Beredningen för invånarfrågor noterar anmälningsärendet till protokollet.
Bakgrund
Följande anmälningsärende anmäls till beredningen för invånarfrågor:


Rapport översiktlig basgranskning beredning för invånarfrågor,
Regionrevisorerna (ärendenummer RS 2021/382)
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