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§ 169
Godkännande av dagordningen
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen enligt ordförandes
förslag.
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§ 170

Ärendenummer RS 2019/787

Regionalt serviceprogram för Kalmar län, beslut om
remissversion
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen skickar Regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020-2024
till länets kommuner med flera på remiss.
Remisstiden pågår från 3 oktober till 31 december 2019.
Bakgrund
Varje län har ett Regionalt serviceprogram som är framtaget utifrån en
analys av rådande förutsättningar på landsbygderna i länet.
Det regionala serviceprogrammet utgör ett handlingsprogram för
landsbygdsutveckling och är kopplat till området Hållbar samhällsutveckling
i den regionala utvecklingsstrategin. Programmet innehåller de viktigaste
prioriteringarna vad det gäller landsbygdsutveckling och serviceutveckling i
Kalmar län.
Ett nytt regionalt serviceprogram behöver tas fram. Framtagandet av det
regionala serviceprogrammet har skett i samverkan med regionala,
kommunala och lokala aktörer i Kalmar län.
Enligt tidplan ska det regionala serviceprogrammet gå ut på remiss till länets
kommuner m.fl. under hösten 2019 och en slutgiltig version förväntas
beslutas i regionfullmäktige under våren 2020.
--Regionala utvecklingsnämnden föreslog den 13 september 2019 att
regionstyrelsen ska remittera förslaget till regionalt serviceprogam till
Kalmar läns kommuner med flera. Remisstiden pågår från 3 oktober till 31
december 2019.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2019
2. Tidplan Regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020-2024
3. Remissversion Regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020-2024
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§ 171

Ärendenummer RS 2019/687

Yttrande - Nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet från Socialstyrelsen
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande på som sitt svar på Nationell
handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024.
Yttrandet överlämnas till Socialstyrelsen.
Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att ge sina synpunkter på remissen
Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och
sjukvården.
Svensk hälso- och sjukvård har en lång tradition av aktivt
patientsäkerhetsarbete. De två senaste decennierna har kunskapen om
patientsäkerhet vuxit snabbt och i takt med den har patientsäkerhetsarbetet
utvecklats. Trots detta drabbas fortfarande många patienter av skador som
hade kunnat undvikas (vårdskador).
Regeringen ser därför behov av en nationell kraftsamling för att stärka
huvudmännens arbete med patientsäkerhet och stärka den nationella
samordningen. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en
nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, vilken ska bidra till att
utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet.
Visionen för den nationella handlingsplanen:
God och säker vård – överallt och alltid.
Övergripande mål:
Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.
Både visionen och det övergripande målet är formulerade för att betona en
bred ansats i säkerhetsarbetet. Det inkluderar perspektiven frånvaro av
skador och närvaro av säkerhet. Det signalerar dessutom att alla
verksamhetsområden berörs – i alla situationer, i hela hälso- och sjukvården
inklusive tandvården.
Syftet med handlingsplanen:
Regeringen ser behov av en nationell kraftsamling för att stärka
huvudmännens arbete med det systematiska patientsäkerhetsarbetet och
förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Handlingsplanen ska bidra till
att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet.
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Handlingsplanens målgrupper:
Handlingsplanen ska kunna användas av regioner och kommuner för att
genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och
målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.
Grundläggande förutsättningar för säker vård:
För att arbeta mot visionen och det övergripande målet har fyra
grundläggande förutsättningar för arbetet lyfts fram:
-

En god säkerhetskultur

-

Kunskap och kompetens

-

Ledning och styrning

-

Patienten som medskapare.

Fem prioriterade fokusområden:
Handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden för arbetet mot
en säkrare vård. Fokusområdena utgår från de huvudsakliga utmaningarna
inom patientsäkerhetsarbetet och utgör en struktur för handlingsplanens
nationella åtgärder:
-

Öka kunskap om inträffade vårdskador

-

Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner

-

Öka medvetenheten om hur säker vården är idag

-

Stärka analys, lärande och utveckling

-

Öka riskmedvetenhet och beredskap.

Utveckling i bred samverkan:
Uppdraget har genomförts av Socialstyrelsen i bred samverkan med
myndigheter, representanter från huvudmän samt nationella organisationer
inklusive företrädare för patienter och närstående, experter och studenter
samt andra berörda aktörer inom patientsäkerhetsområdet.
Remissvaret grundar sig på synpunkter från regionens Referensgrupp för
patientsäkerhet samt den Regionala samverkansgruppen för patientsäkerhet i
den sydöstra sjukvårdsregionen.
Remissvaret har författats i nära samverkan inom den Sydöstra
sjukvårdsregionen som har kommit överens om ett enhetligt remissvar.
Med tanke på regionernas olika förutsättningar och struktur beträffande det
systematiska patientsäkerhetsarbetet kommer varje region att komplettera det
gemensamma svaret med regionspecifika synpunkter och kommentarer.
Sammanfattning av yttrande
Region Kalmar län ställer sig positiv till handlingsplanens huvudsakliga
innehåll att etablera principer, prioriteringar och målsättningar för
patientsäkerhetsarbetet för att nå handlingsplanens mål för God och säker
vård – överallt och alltid.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2019
2. Yttrande över Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården 2020-2024
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3. Sammanfattning av Remiss - Nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024
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§ 172

Ärendenummer RS 2019/578

Yttrande - Synpunkter rörande en ny regional planering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på synpunkter rörande
en ny regional planering.
Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Finansdepartementet getts möjlighet att komma in
med synpunkter rörande en ny regional planering. Riksdagen beslutade
hösten 2018 om nya regler i plan- och bygglagen (PBL) om regional
planering i regionerna Skåne och Stockholm. Riksdagen beslutade också i ett
tillkännagivande att regeringen ska ta nödvändiga initiativ till att utveckla
reformen så att den omfattar fler län.
Regeringskansliet bjöd i april 2019 in regionerna till en dialog för att
diskutera det fortsatta arbetet. Mötena gav en god översiktlig bild av hur det
ser ut rörande behov, förutsättningar och påbörjade processer i de län som
berörs. För att regeringen ska kunna formulera ett tydligt svar till riksdagen
vill man nu ha skriftliga synpunkter från berörda regioner (landsting) när det
gäller följande frågor:
1. Hur ser behoven av regional fysisk planering ut i länet?
2. Hur ser förutsättningarna ut i länet för att ta ansvar för regional fysisk
planering, t.ex. kopplat till resurser och kompetenser?
3. Har länet påbörjat någon process kring regional fysisk planering, t.
ex. interna diskussioner eller externt förankring med berörda
kommuner? Regeringen ser gärna att landstinget redogör för hur en
sådan förankring i så fall har gått till och resultatet av denna.
Region Kalmar läns synpunkter

Sammanfattande synpunkt
Region Kalmar läns synpunkter tar sin utgångspunkt i det regionala
utvecklingsuppdraget.
Region Kalmar län ser behov av att utveckla den fysiska dimensionen av
RUS och ser gärna ett förtydligande eller en utökning av det regionala
utvecklingsuppdraget, inklusive nödvändig resursförstärkning.
Region Kalmar län ser i nuläget inte behov av en fysisk regional planering
enligt PBL och menar att det kan vara klokt att först genomföra och
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utvärdera det arbete som påbörjats i Skåne och Stockholms län.
--Regionala utvecklingsnämnden föreslog den 13 september 2019
regionstyrelsen att anta redovisat yttrande över remissen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse Yttrande - Skriftliga synpunkter rörande en ny
regional planering, daterad 190815
2. Missiv – Skriftliga synpunkter gällande en ny regional planering
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