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§ 135
Godkännande av föredragningslistan
Landstingsstyrelsen godkänner föredragningslistan för sammanträdet.

§ 136
Val av justerare och tid för justering av protokoll
Landstingsstyrelsen utser Lennart Hellström (M) att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
Justeringen sker digitalt den 18 september 2017.

§ 137
Redovisning av sommarens verksamhet
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen om sommarens verksamhet till
protokollet.
Bakgrund
Krister Björkegren, landstingsdirektör, redovisar hur sommaren 2017 har
fungerat inom landstingets olika verksamheter. I stort har hälso- och
sjukvården i länet fungerat väl under sommaren. Trots sommaranpassning av
verksamheterna har varken överbeläggningar eller utlokaliseringar av
patienter till andra avdelningar inom sjukhus totalt sett ökat utan tvärtom
minskat något i förhållande till förra sommaren.
Det finns dock verksamheter som har haft det ansträngt, antingen av
bemanningsskäl eller för ett högre söktryck mot just den verksamheten.
Exempelvis gäller detta intensivvårdsavdelningen vid Oskarshamns sjukhus
som höll stängt i två veckor under sommaren på grund av bemanningsproblem.
Uppföljning av sommaren görs med de fackliga organisationerna och inom
verksamheterna pågår utvärdering som ska ligga till grund för planeringen av
sommaren 2018.

Justerandes sign

ProSale Signing Reference Number: 446671

2 (37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-05
Landstingsstyrelsen

§ 138
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar redovisningen om kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet till protokollet.
Bakgrund
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, redovisar kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom landstinget.
Den 22 augusti 2017 anordnades en träff för verksamhetscheferna under
temat Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård.
Under september kommer årets medarbetarenkät att gå ut till samtliga
medarbetare. Årets enkät innehåller dessutom säkerhetsarbetet. Genom att
samordna arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet med gemensam enkät och
handlingsplan kommer respektive arbete att effektiviseras, både vad gäller
resultat, tid och resurser.
Under vecka 35 pågår Prideveckan i Kalmar, landstinget är representerat och
kommer att presentera sin verksamhet. Den 7 oktober 2017 genomförs
loppet Tillsammans för världens barn med start och mål på Guldfågeln
Arena.

§ 139
Redovisning av köfri vård
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar redovisningen om köfri vård till protokollet.
Bakgrund
Lars Mattsson, primärvårdsdirektör, redovisar tillgängligheten per telefon till
1177 Vårdguiden. Inom primärvården pågår flera åtgärder för att förbättra
tillgängligheten då den har försämrats under perioden maj-juli. I juli var den
genomsnittliga väntetiden 15,3 minuter, vilket kan jämföras med 10 minuter
i januari. Flera åtgärder är på gång, bland annat rekryteringar, ge möjlighet
till nya anställningsformer och nationell samverkan.
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, redovisar tillgängligheten inom
psykiatrin till och med juli 2017. Tillgängligheten till barn- och
ungdomspsykiatrin försämrades i juli efter att ha hållit en hög nivå under
både maj och juni. I juli fick 70 procent av patienterna tid för ett första besök
inom 30 dagar. I maj och juni var motsvarande siffra över 90 procent. När
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det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick omkring 80 procent av
patienterna tid inom 60 dagar i juli.
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redovisar tillgängligheten
till länets sjukhus till och med juli 2017. 69 procent av patienterna fick i juli
komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60
dagar, 86 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation.
Samtliga akutmottagningar i länet noterade bättre tillgänglighet i augusti. I
Oskarshamn var 94 procent av patienterna klara inom fyra timmar, i
Västervik 88 procent och i Kalmar 75 procent.
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, redovisar att antalet anslutna till
e-tjänsterna 1177.se fortsätter att öka. I september var 95 100 länsbor
anslutna en ökning med 13 000 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till etjänsterna ökar också kraftigt varje månad, i augusti var ökningen i
jämförelse med samma tidpunkt föregående år 88 procent. För Journalen, en
av e-tjänsterna, noterades 15 457 unika inloggningar i augusti.

§ 140
Information om Regionala cancercentrums Sydöst
verksamhet
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen om Regionala cancercentrum
Sydöst verksamhet till protokollet.
Bakgrund
Srinivas Uppungunduri, verksamhetschef på RCC Sydöst, informerar om
Regionala Cancercentrum Sydösts verksamhet. Detta är ett av sex regionala
cancercentrum i Sverige. Centret ska utveckla cancervården för invånarna i
Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Målet är att färre i regionen ska
insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet. För att
nå målen och uppfylla visionen har regionens sjukvårdsledning enats om sex
löften till patienterna och invånarna i vår region.

§ 141
Information om landstingets ekonomi
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen om landstingets ekonomi till
protokollet.
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Bakgrund
Ingeborg Eriksson Gunnarsson, ekonomidirektör, redovisar den ekonomiska
prognosen till och med juli 2017. Bedömningen är att landstinget uppnår ett
årsresultat på +125 Mkr, vilket innebär ett underskott mot budget på 20 Mkr.
Osäkerhetsfaktorer är den nya pensionsprognosen i augusti, som kan komma
att medföra högre kostnader, samt konjunkturens fortsatta inverkan på
skatteintäkter och börsutveckling.

§ 142

Diarienummer 170009

Redovisning av uppdrag beslutade av
landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 20162018 samt 2017-2019
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 14 augusti 2017) redovisas uppdrag
från landstingsplanerna för åren 2016-2018 samt 2017-2019.
Följande uppdrag har fått nytt rapporteringsdatum:
Uppdrag 16/02

Flyttad från landstingsstyrelsen den 5 september 2017 till
den 31 oktober 2017.

Uppdrag 16/05

Slutrapporteras på landstingsstyrelsen den 31 oktober
2017.

Uppdrag 17/04

Delrapport på landstingsstyrelsen den 5 september 2017.
Slutrapport på landstingsstyrelsen den 19 september 2018.

Uppdrag 17/05

Flyttad från landstingsstyrelsen den 5 september 2017 till
den 31 oktober 2017.

Uppdrag 17/16

Flyttad från landstingsstyrelsen den 5 september 2017 till
den 31 oktober 2017.

Uppdrag 17/17

Arbetas in i kommande landstingsplan.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017.
2. Uppdragslista daterad den 14 augusti 2017.
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§ 143

Diarienummer 160309

Utredningsuppdrag 16/27 – Utreda möjligheten att i
samverkan med kommuner och näringsliv underlätta
sökandet av bostad samt arbete till medflyttande,
delredovisning
Beslut
Landstingsstyrelsen godkänner delredovisningen av utredningsuppdrag
16/27 – Utreda möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv
underlätta sökandet av bostad samt arbete till medflyttande.
Slutredovisning ska ske till landstingsstyrelsen i september 2018.
Bakgrund
I landstingsplanen 2016-2018 fick landstingsdirektören i uppdrag att utreda
möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta
sökandet av bostad samt arbete till medflyttande. Landstingsdirektörens stab,
HR-enheten och landstingsservice lämnade en delrapport över uppdraget i
september 2016.
Delredovisning
För att nå visionen om Hälsolänet – för ett friskare, tryggare och rikare liv –
behövs delaktiga och engagerade medarbetare med rätt kompetens. Ett led i
arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare är
att utveckla bättre samverkan med kommuner och näringsliv.
Landstinget i Kalmar län har därför deltagit, tillsammans med
Regionförbundet i Kalmar län, i det nationella samverkansprojektet Talent
Attraction Management (TAM). TAM är ett samverkansprojekt för svenska
regioner och kommuner som vill åstadkomma en organiserad
talangattraktion. Med talang avses en potentiell medarbetare med kompetens
och egenskaper som vi behöver och som skapar ett mervärde för vår
organisation. En organiserad talangattration innebär ett samlat arbete med att
attrahera, ta emot och integrera inflyttare. Tendensor AB har samordnat
samverkansprojektet under hösten 2016 och vintern 2017.
Målet med projektet var att identifiera nya verktyg för att rekrytera
medarbetare till Kalmar län. Som arbetsgivare och offentlig aktör i länet har
vi ett gemensamt ansvar och intresse att hitta, ta emot och integrera nya
medarbetare i länet. Landstinget och Regionförbundet har därför anordnat tre
workshops där länets kommuner, Linnéuniversitetet samt flera arbetsgivare
från privata näringslivet och myndigheter i länet deltagit för att skapa
gemensamma arbetssätt för framtiden. Med utgångspunkt i vad som
framkommit vid workshoparna planerar landstinget och regionförbundet ett
antal aktiviteter under 2017.

Justerandes sign

ProSale Signing Reference Number: 446671

6 (37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-05
Landstingsstyrelsen

Inom ramen för regeringsuppdraget att bygga en plattform för
kompetensförsörjningsfrågor kommer regionförbundet att erbjuda olika
kompetenshöjande insatser. Bland annat kommer länets alla kommuner
erbjudas forum för lärande. Ett sådant forum kan vara en konferens där
beslutsfattare inom kommunerna, arbetsgivare och andra aktörer får ta del av
goda exempel och se ytterligare möjligheter till utveckling av länets förmåga
att locka nya medarbetare.
Att hitta bostad som inflyttare till länet kan ibland medföra svårigheter.
Kalmar kommun erbjuder bostadsgaranti för nyinflyttade, så kallad
Arbetsgivarbonus bostad. Medarbetare på landstingets HR-funktioner har
dialog med kommunernas inflyttarlotsar (eller personer med motsvarande
uppdrag) för att på så sätt underlätta för en blivande medarbetare. Att överta
bostadsuppdraget alternativt agera hyresvärd för våra medarbetare ingår inte
i landstingets uppdrag idag och skulle medföra utökad administration som
det idag inte finns utrymme för vilket skulle leda till kännbart ökade
omkostnader. Ett led i regionförbundets kommande kompetensutvecklingsinsatser för kommunerna kan däremot bli att erbjuda hjälp med utveckling av
befintliga strukturer av inflyttarstöd av olika slag där bostadsfrågan är en
viktig del.
I både Västervik och Oskarshamn finns rekryteringsnätverk mellan privata
och offentliga rekryterare. Landstinget initierar under 2017 ett
rekryteringsnätverk i södra länet där såväl privata som kommunala
rekryterare bjuds in. Landstinget planerar även att bjuda in till en
länsövergripande träff för de tre rekryteringsnätverken i länet i slutet av
2017. Målsättningen är att skapa lärande mellan nätverken och planera
gemensamma insatser för kommande år. Inom ramen för
kompetensplattformsarbetet finns även möjligheter att erbjuda
kompetensutvecklingsinsatser till rekryteringsnätverken, med hjälp av
regionförbundet.
Att skapa ett strategiskt nätverk är en del av det regionala uppdraget
regionförbundet har. Det innebär att på en övergripande nivå lyfta
gemensamma länsövergripande frågor. Ett exempel kan vara det
gemensamma budskapet om vad vårt län kan erbjuda inflyttare såväl
yrkesmässigt som privat. Här finns en tydlig koppling till den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) varför arbetet behöver utgå ifrån behov som
framkommer där. Vad gäller profileringsfrågan av länet pågår det ett arbete
med etableringsgruppen för E-hälsomyndigheten. Där tas underlag fram för
exempelvis film och bilder som också ska spridas till övriga intressenter i
länet.
Landstinget och regionförbundet kommer att ha fortlöpande avstämningar
under året för att hålla ihop det fortsatta arbetet med att locka nya invånare
till Kalmar län.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår Yvonne Hagberg (S) – med instämmande av
samtliga ledamöter - att ärendet ska kompletteras med att slutredovisning ska
ske till landstingsstyrelsen i september 2018. Landstingsstyrelsen bifaller
förslaget.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2017.

§ 144

Diarienummer 170010

Utredningsuppdrag 17/01 – En plan för att bättre
tillgodose äldres behov av vård, dels genom nära vård i
hemmet inom primärvården, dels genom en geriatrisk
mottagning och mobila geriatriska team
Beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag
17/01 – En plan för att bättre tillgodose äldres behov av vård, dels genom
nära vård i hemmet i primärvården, dels genom en geriatrisk mottagning
och mobila geriatriska team.
2. Landstingsstyrelsen antar handlingsplan för att bättre tillgodose äldres
behov av vård, dels genom nära vård i hemmet i primärvården, dels
genom en geriatrisk mottagning och mobila geriatriska team, daterad den
16 augusti 2017.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott kommer att följa upp handlingsplanen
årligen, med start hösten 2018.
Bakgrund
I landstingsplanen 2017-2019 (utredningsuppdrag 17/01) fick landstingsdirektören ett uppdrag att ta fram en plan för att bättre tillgodose äldres
behov av vård.
Kalmar län har den näst äldsta befolkningen i Sverige efter Gotland. Enligt
Statistiska centralbyråns prognos kommer antalet personer som är 80 år och
äldre i Sverige fördubblas till 2040.
Primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården är basen för en
trygg och säker vård för sköra äldre genom vård i hemmet.
Att ändra hälso-och sjukvården från ett sjukhustungt system till en modern
nära vård är ett långsiktigt arbete. Vården av äldre närmare hemmet i
primärvården kan med fördel vara den del av hälso-och sjukvården som går
före i denna utveckling.
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Arbetet kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård har goda förutsättningar att utgöra grund för utveckling av vården
av äldre med komplexa behov i Kalmar län.
Handlingsplanen omfattar totalt elva uppföljningsbara aktiviteter som syftar
till att förbättra omhändertagandet av de äldre i Kalmar län.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
godkänna redovisat förslag.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Lena Segerberg (S) – med instämmande av
Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (L) samt Claus Zaar (SD) – att
landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag. Landstingsstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Handlingar
3. Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2017.
4. En plan för att bättre tillgodose äldres behov av vård, dels genom nära
vård i hemmet i primärvården, dels genom en geriatrisk mottagning och
mobila geriatriska team.

§ 145

Diarienummer 170011

Utredningsuppdrag 17/02 – En plan för att utveckla
vårdtjänster för bland annat patienter med kroniska
sjukdomar som genom ny teknik och nya arbetssätt
stödjer prevention och trygghet så nära invånaren som
möjligt
Beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag
17/02 – En plan för att utveckla vårdtjänster för bland annat patienter med
kroniska sjukdomar som genom ny teknik och nya arbetssätt stödjer
prevention och trygghet så nära invånaren som möjligt.
2. Landstingsstyrelsen antar Plan för att utveckla vårdtjänster för bland
annat patienter med kroniska sjukdomar som genom ny teknik och nya
arbetssätt stödjer prevention och trygghet så nära invånaren som möjligt,
att gälla från och med den 1 oktober 2017 och tills vidare.
Uppföljning av planen ska årligen ske i landstingsstyrelsens arbetsutskott.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claus Zaar (SD) till förmån för eget förslag.
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Bakgrund
I landstingsplanen 2016-2018 fick landstingsdirektören i uppdrag att ta fram
en plan för att utveckla vårdtjänster för bland annat patienter med kroniska
sjukdomar som genom ny teknik och nya arbetssätt stödjer prevention och
trygghet så nära invånaren som möjligt. Utvecklings- och folkhälsoenheten
har tagit fram en utvecklingsplan med detta syfte.
När fler personer lever allt längre med kroniska sjukdomar får det stora
ekonomiska konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Därför är
en förbättrad sjukvård för patienter med kroniska sjukdomar, såsom diabetes
och hjärtsvikt, viktig för både patienternas välbefinnande och samhället i
stort.
Målet är att med utveckling av i första hand redan befintliga arbetssätt och
teknik stärka hälsan hos kroniker och stimulera till ökat inflytande och ökad
delaktighet i kontakten med vården.
För att uppnå syftet med utvecklingsplanen kommer ett pilotprojekt
genomföras för utveckling av preventiva och trygghetsskapande vårdtjänster.
Eftersom diabetiker och patienter med hjärtsvikt är breda patientgrupper har
dessa valts ut som en del i projektet att utveckla patientnära tjänster.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta att
handlingsplanen årligen följs upp av landstingsstyrelsen.
2. Lena Segerberg (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag, vilket innebär årlig uppföljning i
landstingsstyrelsens arbetsutskott.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om landstingsstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller Claus Zaars förslag. Han finner
att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2017.
2. Plan för att utveckla vårdtjänster för bland annat patienter med kroniska
sjukdomar som genom ny teknik och nya arbetssätt stödjer prevention och
trygghet så nära invånaren som möjligt.
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§ 146

Diarienummer 170012

Utredningsuppdrag 17/03 – En plan för att förstärka och
förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för
den som söker råd eller kontakt med hälso- och
sjukvården
Beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag
17/03 – En plan för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som
förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med hälso- och
sjukvården.
2. Landstingsstyrelsen antar Plan för att förstärka och förtydliga 1177
Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med
hälso- och sjukvården, att gälla från och med den 1 oktober 2017 och
tillsvidare.
3. Uppföljning ska ske till landstingsstyrelsen den 5 december 2018.
Bakgrund
1177 Vårdguiden är hälso- och sjukvårdens nationella samlingsplats för
invånarna och en självklar del av vardagen för den som söker information
eller vill ha råd om hälsa och vård. Tjänsten erbjuder råd, information,
inspiration, e-tjänster och den finns på webb och telefon och är öppen dygnet
runt, oavsett var invånaren befinner sig. Den är ett viktigt komplement och
ett uppskattat alternativ till ett fysiskt besök i vården.
Landstingsplanen 2017-2019 innehåller ett utredningsuppdrag, med syfte att
ta fram en plan för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som
förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med hälso- och
sjukvården. Det handlar om att öka kännedomen om 1177 Vårdguidens
tjänster, att öka nyttjandet av dem och därmed öka kvalitet, service och
tillgänglighet.
Denna plan omfattar hur arbetet ska struktureras och drivas 2017-2019 och
beskriver ansvarsfördelning och aktiviteter för att uppnå målen.
Tillgänglighet är en viktig faktor när det gäller förtroende för hälso- och
sjukvården. Landstingsstyrelsen följer denna tillgänglighet och får
regelbundet redovisning vid sina möten när det gäller tillgänglighet till 1177
Vårdguiden, såväl när det gäller tillgänglighet till sjukvårdsrådgivning på
telefon som e-tjänsternas utveckling.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2017.
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2. Plan för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som
förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med hälso- och
sjukvården.

§ 147

Diarienummer 170013

Utredningsuppdrag 17/04 – En handlingsplan för att
öka andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus,
delredovisning
Beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner delredovisning över utredningsuppdrag
17/04 – En handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid
länets sjukhus.
2. Slutredovisning ska ske till landstingsstyrelsen under hösten 2018.
Bakgrund
I landstingsplanen 2017-2019 fick landstingsdirektören i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus.
Utredningsuppdraget utgår från ambitionen att i framtidens hälso- och
sjukvård kunna ge en vård som motsvarar patienternas behov och som
samtidigt är mer kostnadseffektiv genom att erbjuda en större andel vård
som öppen vårdform. Ett antal kirurgiska åtgärder som bedöms möjliga till
poliklinisering ligger i fokus.
Delredovisning
Poliklinisering

Där öppenvård/dagkirurgi kan erbjudas med samma kvalitet som slutenvård
ska detta vara första alternativet. Främst av effektivitetsskäl men också av
kvalitetsskäl då vistelse på sjukhus i sig är förknippat med risker och då tidig
och naturlig återgång till normalt liv bidrar till en effektiv rehabilitering.
Metodutveckling för till exempel smärtlindring efter operation banar väg för
nya vårdprocesser. Denna handlingsplan baserar sig på eftersök av
möjligheter till ytterligare poliklinisering där sedan tidigare möjligheter ännu
inte realiserats eller där nya metoder snabbt kan bidra till nya rutiner för en
effektivare vård. Eftersöket baserar sig på 11 områden lämpliga för
poliklinisering vilka har beskrivits i en artikel i Läkartidningen 2016 samt på
analys av utdata från operationsplaneringsprogrammet.
Man har funnit det intressant att i första hand titta vidare på de områden som
beskrivs i artikeln samt på några områden hämtade från operationsplane-
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ringsprogrammet. Dessa områden utgör vårdprocesser inom kirurgverksamheten, gynekologisk verksamhet, öron-näsa-hals-verksamhet och ortopedisk verksamhet i länet.
Aktiviteter

Handlingsplanen består av att via sjukhuscheferna väcka frågan för diskussion internt inom varje berörd verksamhet för att därefter ha en sammanfattande diskussion senare under hösten och att där komma överens med
verksamheten om vad som kan och ska göras.
Resurser

Utöver verksamhetsansvarigas engagemang kommer utdatakompetens att
behövas tillsammans med kompetens för verksamhetsutveckling då nya
vårdprocesser behöver skapas. Det kan komma att visa sig att digitala
lösningar kan få en viktig roll i de nya rutinerna varför också digital
kompetens kan komma att efterfrågas.
Uppföljning

Diskussion och överenskommelser med verksamheten hösten 2017.
Uppföljning och konklusion våren och hösten 2018.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 augusti 2017.
2. Läkartidningen debatt 3–4/2016.

§ 148

Diarienummer 170015

Utredningsuppdrag 17/06 – Utreda möjligheterna runt
självvald inläggning när det gäller patienter med
självskadebeteende
Beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag
17/06 – Utreda möjligheterna runt självvald inläggning när det gäller
patienter med självskadebeteende.
2. Återredovisning av planerat pilotprojekt ska ske till landstingsstyrelsen
den 19 september 2018.
Bakgrund
I landstingsplanen 2017-2019 fick landstingsdirektören i uppdrag att utreda
möjligheterna runt självvald inläggning när det gäller patienter med
självskadebeteende.
Psykiatriförvaltningen har gjort ett utredningsarbete runt möjligheter att
införa självvald inläggning som en metod när det gäller patienter med
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självskadebeteende. Erfarenheter från andra landsting och regioner ger vid
handen att metoden är trygghetsskapande och förebygger självskadebeteende
samt långvariga inläggningar. Psykiatriförvaltningen har därför för avsikt att
gå vidare och planera för ett pilotprojekt vid en av psykiatrins
vårdavdelningar.
Förberedelsearbete när det gäller projektorganisation och struktur har startat
och kommer att fortsätta under hösten 2017 med ambitionen att starta pilot
under 2018. Projektledare kommer att utses och uppdrag är under
utformande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2017.
2. Slutredovisning av utredningsuppdrag 17/06 – Utreda möjligheterna runt
självvald inläggning när det gäller patienter med självskadebeteende.

§ 149

Diarienummer 170025

Utredningsuppdrag 17/16 – Flera av länets
ambulansstationer har inte ändamålsenliga lokaler.
Under 2017 ska en samlad översyn ske för att kartlägga
behovet.
Beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag
17/16 – Flera av länets ambulansstationer har inte ändamålsenliga lokaler.
Under 2017 ska en samlad översyn ske för att kartlägga behovet.
2. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom planering avseende om- och
tillbyggnad av nuvarande lokal för ambulansstationen i Torsås och
uppdrar åt landstingsservice att förhandla och teckna avtal med Torsås
Fastighets AB.
Ekonomiska konsekvenser arbetas in i kommande plan- och budget.
a. Hyra uppskattas till 275 000kr/år vilket är en höjning från dagens 130 000
kr/år.
b. Avtalslängd 12 år.
3. Vidare föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige ger
landstingsdirektören i uppdrag att
- under planperioden 2018-2020 fortsätta processen och arbeta tillsammans
med respektive hyresvärd för att ta fram förslag avseende de externa
ambulansstationerna i Hultsfred, Emmaboda, Nybro, Borgholm och
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Högsby för att tillskapa ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler
samt att
- fortsätta processen och genomföra en förstudie för ny ambulansstation i
Virserum.
Bakgrund
I landstingsplanen för 2017-2019 fick landstingsdirektören i uppdrag att
genomföra en samlad översyn av ändamålsenligheten avseende lokalerna för
länets ambulansstationer. Landstingsservice och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har genomfört en översyn.
Externa ambulansstationer

Vissa av ambulansstationerna har inte ändamålsenliga lokaler. Under 2017
har landstingsservice tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
genomfört en översyn för att fastställa status och identifiera
renoveringsbehovet för länets externa ambulansstationer. Bedömning har
gjorts ur ett 10-års perspektiv.
Ambulansstationerna i Hultsfred, Emmaboda, Nybro, Borgholm och Högsby
har olika renoveringsbehov. Bland annat saknas i vissa fall tillräckliga ytor
för omklädningsrum och förvaring och vissa har brister avseende logistik,
flöde och inneklimat.
Vad gäller ambulansstationen i Torsås hyrs lokalerna av Torsås Fastighets
AB och är del av kommunens räddningstjänstlokal. Verksamheten saknar
omklädningsrum för kvinnor och rum för förvaring av larmställ.
Tillsammans med hyresvärden har ett om- och tillbyggnadsförslag tagits
fram som innebär att behovet av ytor för omklädning och förvaring
tillgodoses. Mot bakgrund av detta föreslås att landstingsstyrelsen ställer sig
bakom att gå vidare med planeringen och förhandla om ett nytt avtal med
hyresvärden.
Egna ambulansstationen i Virserum

Ambulansstationen i Virserum har inte ändamålsenliga lokaler. Under 2017
har landstingsservice tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
genomfört en översyn för att fastställa status och identifiera
renoveringsbehovet.
Ambulansstationen är lokaliserad till fastigheten Länsmannen 25 i vilken
landstinget i övrigt bedriver verksamhet i mycket begränsad omfattning.
Två privata läkare som ingår i Hälsoval har verksamhet belägen inom
samma byggnad.

Justerandes sign

ProSale Signing Reference Number: 446671

15 (37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-05
Landstingsstyrelsen

Ambulansstationens ytbehov är ca 10 % av byggnadens totala yta.
Ambulansgaraget ligger i suterrängplan och har en för låg takhöjd för ett
ordinarie ambulansfordon, vilket hittills krävt inköp av en specialanpassad
lägre bil. Framgent kommer den modellen inte att tillverkas vilket innebär att
det kommer uppstå problem nästa gång fordon ska bytas, rimligtvis inom 2-3
års tid. Möjligheten att bygga ett garage med erforderlig takhöjd i befintlig
byggnad är inte något alternativ då det är komplicerat och blir orimligt dyrt.
Byggnaden, som omfattar drygt 2 300 m² har ett stort renoveringsbehov och
är ur energisynpunkt en av landstingets sämsta. Byggnaden är dåligt nyttjad
och stora delar är tomställda. Landstinget har en liten hyresintäkt för de
externa uthyrningarna, men fastigheten är ur ett fastighetsekonomiskt
perspektiv inte försvarbar att behålla.
En förstudie bör genomföras avseende alternativa lösningar för landstingets
lokalbehov i Virserum och avyttring av fastigheten Länsmannen 25.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Lena Segerberg (S) – med instämmande av
samtliga ledamöter - att stryka följande i sista beslutspunkten: ”alternativ för
befintlig ambulansstation” och ersätta med ”ny ambulansstation”.
Landstingsstyrelsen godkänner förändringen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2017.
2. Redovisning av uppdrag 17/16 avseende lokalstatus och
renoveringsbehov av länets ambulansstationer.

§ 150

Diarienummer 170080/7

Rekommendation till landsting och regioner om
etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
Beslut
Landstingsstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Sveriges Kommuner
och Landstings rekommendation till landstingen och regionerna om
etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Bakgrund
Landstingsstyrelsen beslutade den 7 september 2016 att ställa sig bakom och
godkänna deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Utifrån förslagen i beslutsunderlaget tillsattes på Sveriges
Kommuner och Landsting en interimistisk styrgrupp med uppdrag att arbeta
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fram ett förslag om hur den sammanhållna strukturen ska etableras och
fungera. Förslaget i sin helhet redovisas i bifogat underlag ”Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård”.
Sveriges Kommuner och Landsting föreslår nu landstingen att ställa sig
bakom rekommendationen och arbeta efter denna.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2017.
2. Beslutsrekommendation från SKL inklusive beslutsunderlag.

§ 151

Diarienummer 160652

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, del 4
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att anta gjorda ändringar i Riktlinjer för
hjälpmedelsförskrivning, del 4 ortopediska hjälpmedel och tjänster.
Ändringarna ska gälla från och med den 1 oktober 2017.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län antog Riktlinjer för ortopedtekniska hjälpmedel
och tjänster 1 januari 2017. Efter det att riktlinjerna har tillämpats praktiskt
har vissa brister uppdagats. Förskrivningsanvisningarna gällande dessa
produkter har därför omarbetats och mindre tillägg har gjorts.
Förslag till ändrade riktlinjer för förskrivning av ortopedtekniska tjänster

I riktlinjerna för ortopedtekniska tjänster saknades geriatriker som
remittenter när det gäller nedre extremitetsproteser samt allmänläkare som
remittenter för ortopediska skor. Detta är nu tillagt i riktlinjen för att
underlätta så att patienterna inte behöver besöka flera instanser för att få sitt
behov bedömt.
I de avsnitt där vissa diagnoser anges som grund för förskrivning har ett
tillägg gjorts där det framgår att dessa diagnoser är exempel på när man kan
förskriva.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2017.
2. Riktlinjer för ortopedtekniska tjänster.
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§ 152

Diarienummer 170426

Yttrande över promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds
2017:20)
Beslut
Landstingsstyrelsen tillstyrker förslagen i departementspromemorian
Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds
2017:20). Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har beretts möjlighet att senast den 15 september
2017 yttra sig över departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i
Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20).
Stockholms, Kalmar och Blekinge län har hos regeringen ansökt om att få
överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. I promemorian
föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att
lagen även omfattar även dessa län. Förslaget innebär även att berörda
landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen istället
ska betecknas som regionfullmäktige respektive regionstyrelse.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 juni 2017.
2. Sammanfattning av promemorian.

§ 153

Diarienummer 170354

Yttrande över remiss Förslag till examensbeskrivning
för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och
sjukvården – redovisning av ett regeringsuppdrag
Beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över förslag till
examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och
sjukvården. Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Bakgrund
Socialstyrelsen fick i maj 2013 i uppdrag av regeringen att utreda behovet av
en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. I uppdraget ingick även
att föreslå vilken utbildning som bör ligga till grund för en eventuell
legitimation samt att redovisa ekonomiska, organisatoriska
författningsmässiga och övriga konsekvenser som en legitimation bedöms
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medföra. Socialstyrelsens bedömning är att det ur patientsäkerhetsperspektiv
finns skäl att införa en sådan legitimation. Socialstyrelsen föreslår även att
en legitimationsgrundande vidareutbildning i socialt arbete inom hälso-och
sjukvård omfattande 30 högskolepoäng införs som leder till examen som
hälso- och sjukvådskurator
Socialstyrelsen har även redovisat vilka andra kvalifikationer som kan ligga
till grund för legitimation under en övergångsperiod.
Universitetskanslerämbetet har fått i uppdrag att lämna förslag till
examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och
sjukvården där Socialstyrelsens rapport ska användas som underlag och
beaktas i arbetet. UKÄ:s arbete sammanfaller i stor med de förslag som
Socialstyrelsen förslagit i sin rapport.
UKÄ förslår att den nya yrkesexamen får namnet Hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen och att den placeras på en avancerad nivå men
med en omfattning på 60 högskolepoäng.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2017.
2. Yttrande över förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för
kuratorer inom hälso- och sjukvården.
3. Sammanfattning av förslaget.

§ 154

Diarienummer 170334

Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en
globaliserad värld (SOU 2017:5)
Beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5). Yttrandet
överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län (Landstinget) har beretts möjlighet att senast den
31 augusti 2017 yttra sig över betänkandet Svensk social trygghet i en
globaliserad värld (SOU 2017:5). Landstinget har beviljats anstånd att
inkomma med yttrande till den 5 september 2017.
Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet föreslår i sitt
betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett tydligt, hållbart och
lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda
förutsättningar för gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och
rättssäker myndighetsadministration.
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Uppdraget till utredningen har varit att göra en översyn av försäkringsvillkoren i de sociala trygghetssystemen. Det är en bred definition av sociala
trygghetssystem då trygghetssystemen innefattar socialförsäkring, hälso- och
sjukvård samt arbetslöshetsförsäkring. Även en översyn av socialavgifterna i
perspektivet rörlighet över gränserna ingår i utredningens uppdrag.
Utredningens förslag ska ta tillvara intresset av en god balans mellan att
bevara ett sammanhållet svenskt socialt trygghetssystem med hög legitimitet
och de behov av internationell karaktär som finns i en alltmer globaliserad
värld.
Landstinget delar utredningens uppfattning och bedömer att förslaget är
positivt för landsting och regioner, eftersom det ger en tydligare rättslig
grund för att fakturera behörigt land för vårdkostnaderna.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2017.
2. Yttrande daterat den 10 augusti 2017.
3. Sammanfattning av betänkandet.

§ 155
Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 13 april,
23 maj, 13 juni, 20 juni, 7 juli samt den 23 augusti 2017.

§ 156
Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Inkomna protokoll

• Forsknings- och utvecklingsdelegationen den 14 juni 2017.
• Landstingets revisorer den 2 juni 2017.
• Personaldelegationen den 10 maj 2017.
• Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 2 juni 2017.
Inkomna skrivelser

Diarienummer 170080
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting 2017-2019 om ökad tillgänglighet och jämlikhet i
förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa, Sveriges
Kommuner och Landsting.
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Diarienummer 170080
Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter, Sveriges
Kommuner och Landsting.
Diarienummer 170080
Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting.
Diarienummer 170523
Regeringsbeslut. Ansökan om bidrag avseende kvinnors hälsa –
sexualupplysning på olika språk, Socialdepartementet.
Avgivna skrivelser¨

Diarienummer 170410
Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster (SOU 2017:36), Justitiedepartementet.
Diarienummer 170488
Remiss av förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för
tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning,
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Diarienummer 170489
Remiss, Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella
vaccinationsprogrammet, Folkhälsomyndigheten.
Diarienummer 170494
Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska
exponeringar, Strålsäkerhetsmyndigheten.
Diarienummer 170499
Remiss av förslag till nya föreskrifter om naturligt förekommande
radioaktivt material (NORM) och byggnadsmaterial,
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Diarienummer 170500
Remiss av föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och
områden, dnr SMS 2017-3115, Strålsäkerhetsmyndigheten.
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§ 157

Diarienummer 170124

Motion 1/2017 En bortglömd patientgrupp – de
sköldkörtelsjuka
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige besvarar motion 1/2017 En bortglömd patientgrupp –
de sköldkörtelsjuka med hänvisning till landstingets pågående arbete med
nationellt kliniskt kunskapsstöd inkluderat framtagande av lokala tillägg
kring exempelvis vårdnivå.
Reservation
Claus Zaar (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall till
motionen.
Bakgrund
I motion 1/2017 föreslår Sverigedemokraterna avseende patientgruppen
sköldkörtelsjuka bland annat att det sker en översyn av kunskapsnivåer och
arbetsstrukturer, att det skapas riktlinjer för vård och behandling och att
patienterna involveras vid skapandet av dessa.
Landsting och regioner etablerar för närvarande en sammanhållen struktur
för kunskapsstyrning i samverkan. Genom att etablera en ändamålsenlig och
effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika
nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad och
jämlik vård av hög kvalitet. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska
finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det ska
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. En viktig
plattform och infrastruktur för att skapa förutsättningar för detta är Nationell
kliniskt kunskapsstöd. Detta stöd syftar till att i ett första steg förse vården
med enkelt tillgängligt nationellt kunskapsstöd, i form av diagnos- och
behandlingsrekommendationer.
För att det nationella kliniska kunskapsstödet ska utgöra bästa möjliga stöd
till vårdprofessionerna finns möjlighet att genom så kallade lokala tillägg
beskriva praktiskt vem som gör vad i det egna landstinget. Under 2017 pågår
ett arbete i landstinget med framtagande av sådana lokala tillägg. I
kunskapsstödet återfinns riktlinjer för såväl över- som underfunktion i
sköldkörteln och i arbetet med de lokala tilläggen kommer
överenskommelser tas fram av representanter från landstingets primär- och
sjukhusvård kring hur och av vem dessa tillstånd ska handläggas.
Med hänvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besvara
motionen med att hänvisa till pågående arbete på området.
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Claus Zaar (SD) föreslår bifall till motionen.
2. Lena Segerberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag eller Claus Zaars förslag. Han finner att
landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2017.
2. Motion 1/2017 En bortglömd patientgrupp – de sköldkörtelsjuka.

§ 158

Diarienummer 170271

Motion 4/2017 Rädda liv med hjärtstartardrönare
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige besvarar motion 4/4017 Rädda liv med
hjärtstartardrönare med hänvisning till vad utvecklings- och
folkhälsoenheten redovisar.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pierre Edström (L) till förmån för eget förslag om
bifall till motionen.
Bakgrund
I motion 4/2017 föreslår Pierre Edström, Liberalerna, att landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda ett införande av hjärtstartardrönare i vårt
län samt att landstingsdirektören får i uppdrag att se över inom vilka fler
användningsområden som drönare skulle kunna bidra till att utveckla hälsooch sjukvården i Kalmar län.
Hjärtstartardrönare är en flygande farkost som kan fjärrstyras dit
hjärtstartshjälp behövs. Det är ett samverkansprojekt mellan SOS Alarm och
räddningstjänsten. Drönarsystemen utplaceras på brandstationer för
omedelbar utlarmning. SOS Alarm följer drönarens framflygning.
Det är av yttersta vikt att identifiera åtgärder som har god effekt för invånare
som drabbats av hjärtstopp såväl i glesbygd som i tätort i Kalmar län. Det
finns i dagsläget ett par vetenskapliga studier publicerade.
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Det finns ett svenskt drönarprojekt i ett tidigt stadie där de söker tillstånd och
utvecklar teknik för snabbare defibrillering med en hjärtstartare. Avsikten är
att utvärdera effekten i glesbygd och tätort. Hypotesen är att
hjärtstartardrönarna minskar tiden till defibrillering framförallt i glesbygd
och därigenom ökar överlevnadschansen.
Systemet är redo för uppstart först om ett par år. Då projektet är relativt
nystartat kommer det att ta ett par år innan det blir aktuellt att använda
konceptet annat än i studieform. Det finns inga uppgifter på vad denna
investering kan komma att kosta. Vi behöver invänta de nationella
forskningsresultaten efter driftsättning av systemet för att kunna fatta beslut.
Landstinget i Kalmar län inväntar resultaten av studien och kommer att följa
den nationella forskningen gällande hjärtstartardrönare och eventuella
ytterligare användningsområden för drönarassistans.
Med hänvisning till ovanstående text och bilagor föreslås landstingsfullmäktige anse motionen besvarad.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt utvecklings- och folkhälsoenhetens redovisning.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Lena Segerberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
2. Pierre Edström (L) föreslår bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag eller Pierre Edströms förslag. Han finner att
landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2017.
2. Motion 4/2017 Rädda liv med hjärtstartardrönare.
3. Claesson A UAV in OHCA October 2016.
4. Claesson A et al Drones.

§ 159

Diarienummer 170316

Motion 5/2017 Tips till vårdpersonal vid möten med
personer med funktionsnedsättning
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
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Landstingsfullmäktige besvarar 5/2017 Tips till vårdpersonal vid möten med
personer med funktionsnedsättning i enlighet med redovisat yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Brunegård (KD) till förmån för eget
förslag om bifall till motionen.
Bakgrund
I motionen, ställd av Gudrun Brunegård, (KD), föreslås att landstingsdirektören ges i uppdrag att ta fram tips och råd om bemötande gällande
olika typer av specifika funktionedsättningar och hur man på bästa sätt gör
sådan kunskap lätt tillgänglig för vårdpersonal, exempelvis på landstingets
intranät. Motionären föreslår också att information om
funktionsnedsättningen ska finnas i patientjournalen.
Yttrande
Landstingets mål är att alla som kommer i kontakt med landstinget ska känna
sig sedda, få ett bra bemötande och god service. Patientens upplevelse är
också central i arbetet för en mer person- och familjecentrerad vård. Denna
inriktning innebär en perspektivförskjutning – från att se individen i rollen
som patient till att - med ett hälsofrämjande förhållningssätt - se hela
människan. Varje möte i hälso- och sjukvården är unikt och behöver
anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Patientens unika
berättelse måste ges utrymme och vårdpersonal måste lyssna och agera
utifrån berättelsen.
Motionen tar upp en viktig fråga, men det finns risker - inte minst etiska med att ta fram tips och råd för hur personer med specifika
funktionsnedsättningar ska bemötas. Råden blir lätt generaliseringar och kan
komma att motverka sitt syfte. Precis som alla andra människor är personer
med funktionsnedsättningar olika sinsemellan och har olika behov. Varje
person är unik och inte lik någon annan.
I grundutbildningen för hälso- och sjukvårdens personal finns delar som tar
upp funktionshinder. Dock har nationella undersökningar visat att det finns
kunskapsluckor kring funktionshinderfrågor bland vårdpersonalen. I en akut
situation är denna kompetens speciellt viktig - då finns inte tid att skaffa
fram information om hur en patient ska behandlas och bemötas.
På nationell nivå finns redan idag information kring denna fråga på olika
webbsidor. Så har exempelvis Vårdhandboken en speciell del om
bemötande, som även innehåller ett kunskapstest. Myndigheten för
delaktighet har sidor med information om FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har tagit fram ett
utbildningsmaterial för bättre bemötande och jämlik vård, som också finns
tillgängligt på Internet.
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Den pågående digitaliseringen innebär nya möjligheter för personer med
funktionshinder. Idag finns appar och andra tekniska hjälpmedel som kan ge
stöd för minne, koncentration, kommunikation, tid och planering.
Förslaget som framförs i motionen om en handling kopplad till journalen
kommer att kunna genomföras i slutet av november i år då en ny version av
vårddokumentationssystemet Cosmic tas i bruk. I denna version finns en så
kallad ”Uppmärksamhetssignal” där man kommer att kunna dokumentera
olika tillstånd. Då kan patienten, i samråd med personalen, se till att viktig
information kring bemötande och behandling finns i journalen.
I nuvarande landstingsplan skrivs: ”All personal ska ha kunskap om personer
med olika funktionsnedsättningars särskilda behov och samverkan med
länets funktionshinderorganisationer ska stärkas ytterligare”, samt även:
”Funktionshinderperspektivet ska integreras i alla verksamhetsområden och i
allt beslutsfattande, i ett tidigt stadium.” I landstingsplanen nämns också fast
vårdkontakt, vårdplan, vårdöverenskommelse och samordnade individuella
planer (SIP).
Sammanfattningsvis är det viktigt att frågor kring funktionsnedsättningar
kontinuerligt tas upp i landstingets bemötandeutbildningar. Landstinget har
redan idag en sedan länge etablerad samverkan med funktionshinderrörelsen,
men denna kan stärkas ytterligare.
Det finns också skäl att överväga om en övergripande riktlinje för
bemötande av personer med funktionsnedsättning ska tas fram. Riktlinjen
skulle kunna tas fram av funktionshinderrådet, i samverkan med FSO
Kalmar län (Funktionsnedsattas SamarbetsOrgan). En sådan riktlinje kan på
ett förenklat och pedagogiskt sätt - med hänsyn till etiken och
diskrimineringslagstiftningen - beskriva hur olika rekommendationer och
regler blir en del av en praktisk verklighet.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Ordföranden (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
2. Gudrun Brunegård (KD) föreslår bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag eller Gudrun Brunegårds förslag. Han finner
att landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2017.
2. Motion 5/2017 Tips till vårdpersonal vid möten med personer med
funktionsnedsättning.
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§ 160

Diarienummer 170520

Reviderad klimatstrategi
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige antar den reviderade klimatstrategin som beskriver
långsiktiga mål och prioriterade områden för utsläppsreduktion av
växthusgaser, daterad den 10 augusti 2017 att gälla från och den 15 oktober
2017 och tills vidare.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas ledamöter samt Claus Zaar (SD) till förmån för egna
förslag.
Bakgrund
Landstingets verksamhet bidrar till utsläpp av växthusgaser och därmed
påverkan av den förstärkta växthuseffekten. Gällande klimatstrategi är
daterad den 29 april 2009 och beslutad i landstingsfullmäktige.
Klimatstrategin är i behov av uppdatering för att bättre spegla nationellt
klimatarbete och för att ge ett bättre stöd i landstingets fortsatta arbete med
att minska utsläpp av växthusgaser. Förändringar i den uppdaterade
klimatstrategin:
•

Beskrivning, avgränsning och metodik för vad som ingår i
landstingets årliga klimatbokslut.

•

Kvalitetssäkrat underlag där beräkningar är verifierade av extern part
och utgår från den globala standarden GHG (Green House Gas)
Protocol Standard

•

Klimatpåverkan från nya poster som landsting och regioner
identifierat som viktiga finns beskrivna; förbrukningsmaterial,
finanser, köldmedier och avfall.

•

Målsättningar framtagna på lång sikt i linje med den klimatlag som
regeringen beslutat om och som träder i kraft 1 januari 2018.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Jessica Rydell (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
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2. Christer Jonsson (C), Malin Sjölander (M), Gudrun Brunegård (KD) samt
Pierre Edström (L) föreslår bifall till följande ändringsförslag:
- På sidan 9 under rubriken Livsmedel stryks hela andra stycket.
- På sidan 9/10 under rubriken Engångsartiklar inom vården läggs
följande till ”Landstingets mål är att minska utsläppen av CO2e från
engångsartiklar inom vården med 5 procent”.
3. Claus Zaar (SD) föreslår bifall till följande ändringsförslag:
- Att i avsnittet Livsmedel byta ut meningen ”Genom att byta ut delar av
köttkonsumtion mot vegetarisk alternativ kan landstinget spara 5-10
ton CO2e per procentandel kött som byts ut” till ”Genom att byta ut
delar av köttinköpen till kött från gräsbetande djur kan landstinget
spara ytterligare CO2e.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden först om landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag i de delar där det inte finns ändringsförslag.
Landstingsstyrelsen bifaller detta.
Därefter frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag eller allianspartiernas ändringsförslag. Han finner att
landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.
Omröstning
Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja, den som bifaller
allianspartiernas ändringsförslag röstar nej. 8 röstar ja och 7 röstar nej. Hur
var och en röstar framgår av bilaga 4. Det innebär att landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Slutligen frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag eller Claus Zaars ändringsförslag. Han finner att landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2017.
2. Klimatstrategi.
3. Klimatbokslut 2016.
4. Förtydligande uppdatering av klimatstrategi.
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§ 161

Diarienummer 170535

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
1. Landstingsfullmäktige antar Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar
län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård, daterad den 12 maj 2017, att gälla under 2018.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar
likalydande beslut.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att arbeta in konsekvenserna i kommande
landstingsplan och förfrågningsunderlag för Hälsoval 2018.
3. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta
om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

Bakgrund
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område
hälso- och sjukvård har med hjälp av utsedd arbetsgrupp från landstinget och
kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar
att gälla 1 januari 2018. Nuvarande Lag om kommunernas betalningsansvar för
viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god
kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser
från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets
öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en
god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning
från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom
ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och
effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när
sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara
dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet.
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med
fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus under 2018 är
uppföljningar, utvärderingar och uppbyggnad av effektiva processer.
Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018. Utvärderingen klar 31
december 2018, parallellt med utvärderingen tas en ny överenskommelse fram.
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Denna överenskommelse gäller från och med den 1 januari 2018 till och med
den 31 december 2018.
Konsekvenser
- Hälso- sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och
psykiatriförvaltningen behöver se över sina arbetssätt för att
effektivisera sina processer och sin samverkan med länets kommuner.

-

Digitala lösningar måste komma på plats för att underlätta
kommunikationen samt möjliggöra en vård nära patienten.

-

Primärvården behöver stärkas för att kunna svara upp till lagens krav.

-

De ekonomiska förutsättningarna är svåra att förutse och en tydlig
uppföljning och utvärdering bör därmed ske under kommande år.

Beslutsgång
Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt landstingsfullmäktige väntas
fatta beslut gällande överenskommelsen under hösten 2017.
Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i
samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård.
Praktiska anvisningar kopplat till den nya lagen om samverkan
Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en ny arbetsgrupp bildats
med kompetens att ta fram praktiska anvisningar kopplat till överenskommelsen
och den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Kalmar län. Dessa anvisningar syftar till att understödja processerna
för implementering av den nya lagen utifrån länets överenskommelse.
Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för arbetet
gällande implementering av överenskommelsen.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Jessica Rydell (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017.
2. Missiv från Länsgemensam ledning i samverkan, daterat den 4 juni 2017.
3. Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård,
daterad den 12 maj 2017.
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§ 162

Diarienummer 170339

Motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp även för
rehabilitering
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige besvarar motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp
även för rehabilitering med att arbetet pågår med att fortsätta utveckla
strukturen och metoderna kring cancerrehabilitering med målet att
cancerrehabiliteringen blir en standardiserad del i hela cancerprocessen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Malin Sjölander (M) till förmån för eget förslag
om bifall till motionen.
Bakgrund
I motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp även för rehabilitering föreslår
Malin Sjölander (M) att landstinget utreder hur ett pilotprojekt kan
organiseras där standardiserade vårdförloppen omfattar hela
cancerbehandlingen och rehabiliteringen.
Den nationella satsningen ”Varje dag räknas” har pågått sedan hösten 2015.
I själva projektnamnet inryms ett av målen med satsningen det vill säga att
patienter med misstanke om cancer inte ska behöva erfara onödig väntan på
besked om behandling ska ske eller om det inte var någon cancer. För att de
sjukvårdande och ansvariga vårdverksamheterna i landet skulle ges likvärdig
ingång på vad som definierades som rimlig väntan har underlag vid namn
standardiserade vårdförlopp tagits fram. I de standardiserade vårdförloppen
anges vad som ska göras i varje processteg fram till att beslut av behandling
eller att det inte blir aktuellt att starta behandling på grund av att den
välgrundade misstanken inte visade sig vara en cancer. Redan vid påbörjad
utredningsprocess anges att individens specifika behov av anpassat stöd ska
dokumenteras vilket bland annat inrymmer att kartlägga existentiella,
psykosociala och fysiska behov det vill säga cancerrehabiliteringens
grundstenar.
Landstingets projektledare med tillhörande projektorganisation har lotsat
berörda kliniker inom både öppen och slutenvård att införa förlopp efter
förlopp. Cancerrehabiliteringen finns angiven som en parallellprocess i dessa
förlopp och är en frågeställning som uppkommer i samband med de
multidisciplinära konferenserna MDK.
Landstingets kontaktsjuksköterskor och paramedicinare (arbetsterapeut,
dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog) hade detta som ett tema
på nätverksträff hösten 2016 där de bland annat samtalade kring det
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vårdprogram som RCC i samverkan tagit fram gällande cancerrehabilitering.
En av landstingets medarbetare har tillsammans med den sjukvårdsregionala
projektledaren för Kalmar ett uppdrag att fortsatt utveckla och samordna
stödet gällande cancerrehabilitering i Kalmar län. De lokala paramedicinska
resurserna arbetar redan nu med insatser för målgruppen. Arbetssättet är i
likhet med insatser för övriga diagnosgrupper dvs. det är den enskilde
patientens behov av vård som styr vilka insatser som ska ges.
Under våren har en arbetsgrupp bildats för att se över möjligheterna hur
landstinget kan erbjuda Mötesplatser-Forum där personer med erfarenhet av
cancer ska kunna mötas och dela med sig till varandra. En annan insats inom
området är den sjukvårdsregionala konferensen Utvecklingskraft Cancer som
i år genomfördes i Kalmar den 18 maj 2017. Ett inslag i konferensen var att
länets och regionens aktörer samlades och arbetede intensivt i en workshop
med tema cancerrehabilitering.
Landstingets verksamheter har en plan för att fortsatt utveckla strukturen och
metoderna kring cancerrehabilitering. Målet är att cancerrehabiliteringen blir
en standardiserad del i hela cancerprocessen inkluderat de fall där palliativ
vård är den valda behandlingsinsatsen. Landstingets verksamheter kommer i
arbetet att dra nytta av den påbörjade kartläggningen som initierats av RCC
sydöst och där varje landsting/region inom sydöstra varit delaktiga.
Landstingets cancerarbete tar stöd i de aktiviteter som RCC sydösts
regionala processledare identifierat samt inom vilka områden det kommer att
göras regionalt. Landstingets följer också det nationella arbetet att med ta
fram en elektronisk Min vårdplan/vårdöverenskommelse vilket också
kommer att vara ett stöd för patienter och vårdaktörer att arbeta över en
längre period enlig framtagen plan.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Malin Sjölander (M) föreslår bifall till motionen.
2. Lena Segerberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag eller Malin Sjölanders förslag. Han finner att
landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2017.
2. Motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp även för rehabilitering.
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§ 163

Diarienummer 170343

Motion 7/2017 Doulor och kulturtolkar för förbättrad
förlossningsvård
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige besvarar motion 7/2017 angående doulor och
kulturtolkar för förbättrad förlossningsvård med redovisat yttrande från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Brunegård (KD) till förmån för bifall till
motionen.
Bakgrund
I motion 7/2017 föreslår Gudrun Brunegård (KD) och Maud Ärlebrant (KD)
att landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda om doulor i strategiska
geografiska områden skulle bidra till bättre hälso- och sjukvård för några
grupper i Kalmar län, och i så fall ta initiativ till att utforma ett förslag till
hur det kan genomföras.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar följande yttrande.
Doula är ett begrepp som har funnits länge inom förlossningsvården. En
doula är till för att stötta den födande kvinnan och det är inte knutet till att
kvinnan är av utländsk härkomst och hon ersätter inte en tolk. Det kan idag
vara en kvinnlig släkting eller väninna som fungerar som det. En doula är
redan idag välkommen inom förlossningsvården om kvinnan så önskar.
Om tolk behövs inom hälso- och sjukvården tillhandahålls detta redan idag i
enlighet med patientlagen.
Skulle man införa doulor på ett organiserat sätt är det ofrånkomligt att det
kommer vara resurskrävande. Detta måste dock ställas mot eventuell annan
nytta denna resurs kan göra.
Om man vill överbrygga kulturskillnader och hjälpa till att ge en förståelse
för sjukvårdssystemet, så är behovet störst under mödravårdstiden. Gällande
doulor är det inte bara kvinnor av utländsk härkomst utan även svenska
kvinnor som kan ha glädje av detta.
Mot ovanstående bakgrund, att kvinnor som önskar kan ta hjälp av en doula
vid förlossning, redan har denna möjlighet och att hälso- och sjukvården
redan idag tillhandahåller tolkhjälp vid behov, finns inte behovet av ett
utredningsuppdrag i nuläget.
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Gudrun Brunegård (KD) föreslår bifall till motionen.
2. Lena Segerberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag eller Gudrun Brunegårds förslag. Han finner
att landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2017.
2. Motion 7/2017 angående doulor och kulturtolkar för förbättrad
förlossningsvård.

§ 164

Diarienummer 170374

Motion 10/2017 Inför närvårdsplatser
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige avslår motion 10/2017 Inför närvårdsplatser.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Malin Sjölander (M) till förmån för bifall till
motionen.
Bakgrund
I motion 10/2017 föreslår Malin Sjölander (M), att landstinget utreder
möjligheterna att snarats öppna närsjukvårdsavdelningar samt att landstinget
undersöker intresset hos kommunerna för att samverka om närsjukvård.
1 januari 2018 träder Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i kraft. Patientgruppen som berörs är patienter som har behov
av insatser från olika delar av vården. Lagen innebär bland annat ett förstärkt
samordningsansvar med (en lagstiftad) särskild individuell planering av
fortsatt vård i samverkan med patient, kommun och landstingets öppen- och
slutenvård. Den öppna hälso- och sjukvårdens krav på att utse en fast
vårdkontakt förstärks med målsättningen att öka delaktighet, stödja patienten
i vårdkontakter och samordna vårdens insatser.
Det pågår planering med praktiska anvisningar och lokala rutiner för att
möjliggöra lagens intentioner och för att ytterligare stärka samverkan i
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vårdkedjan för att patienten ska få en så god vård som möjligt på den
vårdnivå och den plats som patenten har behov av.
Primärvårds- samt hälso- och sjukvårdsförvaltningens gemensamma
uppfattning är att det härmed finns ett uppdrag med pågående
förbättringsåtgärder. Uppdraget har enligt ovanstående beskrivning till syfte
att förbättra processerna genom hela vårdkedjan, det vill säga mellan
samtliga förvaltningar och kommunal hälso- och sjukvård.
Att införa en ytterligare vårdnivå konventionell slutenvård och kommunal
hälso- och sjukvård bedöms i denna situation inte aktuellt.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Malin Sjölander (M) föreslår bifall till motionen.
2. Lena Segerberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag eller Malin Sjölanders förslag. Han finner att
landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 juni 2017.
2. Motion 10/2017 Inför närvårdsplatser.

§ 165

Diarienummer 170392

Motion 11/2017 Om vad våra skattepengar går till
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige avslår motion 11/2017 om att landstinget ska ansluta
sig till Skattekollen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Malin Sjölander (M) och Claus Zaar (SD) till
förmån för bifall till motionen.
Bakgrund
I motion 11/2017 föreslår Moderaterna att landstinget ansluter sig till
Skattekollen.
Ekonomienheten redovisar följande yttrande

Justerandes sign

ProSale Signing Reference Number: 446671

35 (37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-05
Landstingsstyrelsen

Skattekollen är en privat sajt där kommuners ekonomiska data matas in och
där man som invånare kan gå in och se hur mycket av inbetald skatt som går
till exempelvis skola, kultur eller politisk verksamhet.
Kostnaden för att ansluta sig till sajten är beroende av invånarantal och för
fler än 26 000 invånare är kostnaden 1 650 kronor/månad.
I dagsläget är det 45 kommuner som anslutit sig till skattekollen men inget
landsting/region.
På landstingets hemsida under fliken ”Om landstinget” finns i dagsläget en
presentationsfilm och en bildspelspresentation om landstinget. Här finns
möjlighet att vidareutveckla informationen och tydligare kommunicera hur
mycket skattemedel som finansierar olika delar av landstingets verksamhet.
Landstingsfullmäktige föreslås avslå motionen.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.
Överläggning
Under överläggningen lämnas följande förslag:
1. Malin Sjölander (M) med instämmande av Claus Zaar (SD) föreslår bifall
till motionen.
2. Lena Segerberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om landstingsstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag eller Malin Sjölanders med fleras förslag.
Han finner att landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 juli 2017.
2. Motion 11/2017 Om vad våra skattepengar går till.

§ 166

Diarienummer 170145

Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige godkänner den nya förbundsordningen
gällande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner
fattar likalydande beslut.
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Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 30 september 2015, § 72, att anta
förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
Landstingsfullmäktige beslutade den 31 maj 2017, § 68, om lån till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
Förbundsfullmäktige i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
beslutade den 6 april 2017 att fastställa en ny förbundsordning och
prismodell att gälla från och med den 1 januari 2018. Detta beslut ska
godkännas av kommunalförbundets medlemmar.
Revideringen avser § 15 som innebär att lån och borgen räknas upp med 3 %
årligen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2017.
2. Protokoll förbundsfullmäktige Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg den 6 april 2017.
3. Förbundsordning revision 1 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

§ 167
Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
-

Motion 14/2017 Införande av en psykiatriambulans, diarienummer
170475.
Motion 15/2017 angående karriärvägar, diarienummer 170490.
Motion 16/2017 angående företagshälsovård för sjukvårdspersonal,
diarienummer 170496.
Motion 17/2017 Varför åsidosätta glutenintoleranta, diarienummer
170511.
Medborgarförslag 9/2017 om färdtjänstresor i annan kommun, RIAK,
diarienummer 170412.
Medborgarförslag 10/2017 angående rabatterad slutenvårdsavgift,
diarienummer 170498.
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