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Tid och plats

Kl 10.00 - 14.30, Vimmerby folkhögskola

Beslutande

Jessica Rydell (MP)
ordförande
Gudrun Brunegård (KD)
Maria Ixcot Nilsson (S)
Britt Wireland Sorpola (S)
Saad Benatallah (S) ersättare för Michael Carlsson (S)
Peter Högberg (S) ersättare för Jörgen Fohlin (S)
Anders Svensson (V)
Susanne Gustafsson (M)
Yvonne Sölvinger (L)
Claus Zaar (SD)
Bo Karlsson (SD) ersättare för Lennart Hellström (M)

Tjänstepersoner

Ewa Ahlin Karlsson, § 4
Nathalie Persson, § 4
Patrik Glasberg, § 5
Liselott Hinsegård Heiding, § 6
Marie Nilsson, sekreterare

Justeringen sker digitalt
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Marie Nilsson

1-6

Ordförande
Jessica Rydell (MP)
Justerare
Yvonne Sölvinger (L)

§1
Godkännande av föredragningslistan
Delegation för primärvård och folktandvård godkänner upprättad föredragningslista.

§2
Val av justerare
Delegation för primärvård och folktandvård utser Yvonne Sölvinger (L) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§3
Föregående protokoll
Beslut
Delegationen för primärvård och folktandvård lägger föregående protokoll
till handlingarna.
Bakgrund
Genomgång av protokoll från föregående sammanträde den 22 november
2017.

§4
Information om införande av valfrihetssystem inom
allmäntandvården för barn och ungdomar 3-22 år samt
information om införande av valfrihetssystem inom
psykoterapi
Beslut
Delegationen för primärvård och folktandvård noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Nathalie Persson, ekonomicontroller, beställarenheten, informerar om införandet av valfrihetssystem inom allmäntandvården för barn och ungdomar
3-22 år (LOV) som införs från och med den 1 april 2018.
LOV barntandvård kommer att innebära:
– Valfrihet kring vem som ska utföra vården då patientens fria val blir huvudprincipen
– Konkurrens mellan leverantörerna som uppmuntrar till kvalitét, renommé
och patientnöjdhet.
– Marknaden blir öppen för framtida aktörer.
Ersättningsmodellen är uppdelad med fast ersättning 544 kronor/barn samt
differentierad ersättning 0-1088 kronor/barn beroende på vårdtyngd enligt
epidemiologiska data och dels den socioekonomiska tyngden.
En vårdgivare per avtal och detta kan innebära fler kliniker/tandläkare. Verksamhetschefen svarar för verksamheten och har det samlade ansvaret. Det ska
vara minst 25 barn per klinik med en uppbyggnadsfas på 2 år.
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Ewa Ahlin Karlsson, controller, ekonomienheten, informerar om införande av
valfrihetssystem inom psykoterapi.
I landstingsplanen för 2017-2019 gavs ett politiskt uppdrag att integrera primärvårdens uppdrag inom första linjens psykiatri i hälsovalsuppdraget i syfte att
skapa en mer jämlik vård i länet. Detta resulterade i nytt vårdavtal psykisk hälsa
i primärvården.
Vårdvalet innebär att fler aktörer kan ansluta sig och hälsovalsenheterna väljer
avtalsform. Vårdvalet införs från och med september 2018. Budgeten för psykisk hälsa primärvård är totalt 31 miljoner kronor varav 19 miljoner kronor är
primärvårdsförvaltningens budget för primärvårdspsykologer och 12 miljoner
kronor utgörs av statsbidraget för Rehabgarantin.
Se bilaga 1 för hela presentationen.

§5
Förvaltningsinformation från primärvårdsförvaltningen
Beslut
Delegationen för primärvård och folktandvård noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Patrik Glasberg, tillförordnad primärvårdsdirektör, informerar aktuellt om
primärvårdsförvaltningens verksamhet.
Fokusområden för 2018 är:
•
•
•
•

Bra bemötande och delaktighet
Främja hälsa
Digitalisering och innovativa lösningar
En av Sveriges bästa arbetsplatser

Framtidens hälso- och sjukvård står inför stora förändringar i och med Lagen
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen
påverkar primärvårdens uppdrag i stor omfattning då primärvården får ett utökat
ansvar för samordning av vård för de mest sjuka patienter.
Totalt 142 018 patienter har en fast vårdkontakt i primärvården och mellan januari – februari fick 95 patienter en SIP (Samordnad Individuell Plan).
Några hälsocentraler har testat digitala vårdmöten och har stött på vissa tekniska
problem. IT-förvaltningen kommer att starta upp en så kallad Help desk för
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snabb hjälp och avsikten är att breddinföra den digitala tekniken under maj
2018.

Förvaltningen arbetar konstant med att få medarbetarna inom primärvården
att stanna kvar för att därmed minska beroendet av bemanningsbolag.
Införandet av Psykisk hälsa primärvård i Hälsoval Kalmar län startar upp i
september 2018. Vårdvalet ger de aktörer som idag har avtal med landstinget
inom kognitiv beteendeterapi möjligheten att bredda sitt arbete. Det ger
också möjlighet för befintliga och nya aktörer att erbjuda vård inom uppdraget psykisk hälsa primärvård. Syftet med förändringen är att få till en mer
jämlik vård, för till exempel äldre. En ny basenhet kommer att starta upp
inom primärvårdsförvaltningen som ska samverka med teamen på hälsocentralerna. En verksamhetsutvecklare är anställd för att stötta upp i detta arbete.
Se bilaga 2 för hela presentationen.

§6
Förvaltningsinformation från tandvårdsförvaltningen
Beslut
Delegationen för primärvård och folktandvård noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Liselott Hinsegård Heiding, tandvårdschef, informerar aktuellt om tandvårdsförvaltningens verksamhet.
Inom ramen för projektet ”Reception 2021”, startar delprojektet ”Digitalisering” under 2018. Projektet tar fram förslag till aktiviteter samt tidsplan för
genomförande av dessa aktiviteter under våren 2018. Projektet innefattar
bland annat SMS-kallelser, betalkiosker och e-tjänster via 1177.se.
Förvaltningen kommer att utveckla användandet av Stratsys som är ett operativt verktyg för att styra organisationernas verksamhet.
Ett projekt med ett nytt miljöledningssystem har startat upp. Alla kliniker
kommer under året att få utbildning inför möjligheten att kunna läsa sin journal på nätet som beräknas starta upp i årsskiftet 2018/2019.
Folkhälsosatsningar som görs är bland annat:
- Tandborstning i förskolorna
- Tobaksfri utmaning/DuO
- Extern insats via SFI för de små barnen
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- Deltagande Sund Smart Senior
Fortsatt arbete angående nya allmäntandvårdskliniker i Oskarshamn och Emmaboda pågår under planperioden och beräknas bli klara under 2019.
Förvaltningen jobbar aktivt med att rekrytera och behålla medarbetarna.
Se bilaga 3 för hela presentationen.

Under eftermiddagen fick delegationen en guidad tur på den nya tandvårdskliniken i Vimmerby samt visning av utbildningslokalen på Vimmerby hälsocentral.
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