Framgångsrika rödgröna år i
Landstinget i Kalmar län 2006-2013

Förord:

”En ny slags anda i Sjukvårds-Sverige”
Landstinget i Kalmar län har styrts politiskt av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet sedan efter valet 2006. I backspegeln kan vi konstatera att det har varit ett
framgångsrikt samarbete och goda år för Landstinget i Kalmar län. Ekonomin har varit i balans
under samtliga år trots skuldkris och lågkonjunktur. Landstinget har tillhört bland de bästa
landstingen i att ha korta vårdköer. Enligt Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och
landstings ”Öppna jämförelser” har vårdens medicinska kvalitet förbättrats inom exempelvis
hjärta, stroke och diabetes. Ett stort arbete har inletts för att skapa Sveriges mest patientsäkra
landsting. Resultaten gör landstinget till ett nationellt skyltfönster.
Landstinget i Kalmar län representerar idag ny slags anda i sjukvårds-Sverige. Under våra år har i
stort sett alla andra landsting varit på studiebesök hos oss och Landstinget i Kalmar län har varit
representerat och omtalat i många nationella sammanhang. Vårt landsting är idag förknippat med
förbättringsarbete, små steg varje dag, stark patientfokusering, långsiktighet och samtidigt en
otålighet att hela tiden förbättra sjukvården för patienterna.
Nu närmar sig valet 2014. Vi rödgröna partier söker mandatet från väljarna att fortsätta förbättra
och utveckla hälso- och sjukvården i hela Kalmar län. Vi vill fortsätta att politiskt samarbeta för
att Landstinget i Kalmar län ska erbjuda Sveriges bästa sjukvård.
Vi vill arbeta för att alla patienter ska få den mest tillgängliga, trygga och säkra sjukvården som
finns i Sverige. Alla ska ha rätt att bli bemötta med respekt, få en köfri vård efter behov och en
god hälsa på lika villkor.
För att vi ska veta att patienterna är nöjda ska vården jämföras med andra landstings. Sjukvården i
Kalmar län ska ligga i framkanten av utvecklingen och hela tiden förbättra kvaliteten och
säkerheten. Landstingets framgångar bestäms utifrån hur nöjd och trygg patienterna och
medborgare är. Patient- och medborgarinflytandet ska vara stort.
Vår utgångspunkt är öppenheten och att vi vill ha en dialog med medborgarna. Sjukvården ska
förbättras genom att medborgarnas, patienternas och medarbetarnas tankar och idéer ska tas
tillvara. Det är i vardagen som förbättringarna ska genomföras.
Vi i den rödgröna majoriteten vill fortsätta arbeta för en långsiktigt hållbar, jämställd och
solidarisk sjukvård. Inför valet 2014 kommer vi att utarbeta ett politiskt gemensamt program för
de kommande fyra åren. Efter årsskiftet startar vårt arbete med att formulera vårt framtidsprogram.
I fokus kommer fyra områden att stå: Köfri vård, ökad patientsäkerhet, ett bättre patientinflytande
och ett landsting i miljömässig framkant. Arbetet kommer att ledas av partiernas fyra
landstingsråd. Under arbetet vill vi gärna få förslag och inspel från allmänheten. Vi vill möta
framtiden och utveckla vår politik i samverkan och dialog med länsborna.
Syftet med den här rapporten är att beskriva de senaste årens positiva utveckling, med tyngdpunkt
på de tre senaste åren. Snart har det gått åtta år gått sedan vi tillträdde. Tiden går fort och vi kan
konstatera att mycket har hänt sedan dess– även om mycket återstår och hälso- och sjukvården
ständigt behöver förbättras. Vi känner stort ansvar och stor lust att få fortsätta vårt arbete!
Anders Henriksson/Lena Segerberg
Socialdemokraterna

Jessica Rydell
Miljöpartiet

Linda Fleetwood
Vänsterpartiet
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Sammanfattning:

”Sjukvårdens utveckling går åt rätt håll”
Landstinget i Kalmar län är på rätt väg. Landstinget i Kalmar län har kunnat visa utmärkta
resultat i stort sett alla mätningar som gjorts under de senaste åren: den nationella patientenkäten
som genomförts inom primärvården, sjukhusvården och inom psykiatrin, mätningar
av sjukvårdens tillgänglighet samt Öppna jämförelser för att nämna några exempel. Sjukvårdens
utveckling har de senaste åren varit uppskattad bland medborgarna. Sjukvårdens konkreta
ansträngningar för att ha korta vårdköer gillas av patienterna. Landstinget i Kalmar har bland den
bästa tillgängligheten i landet. Under flera år har landstinget utmärkt sig genom att få stor
tilldelning av den så kallade statliga kömiljarden.
När Landstinget i Kalmar läns goda resultat presenteras i olika sammanhang, överträffar de ofta
vad man skulle kunna tänka sig med tanke på de förutsättningar som finns. Vi är ett litet
långsträckt glesbygdslän med minskande befolkning, låg skattekraft och en hög andel äldre
befolkning. Vi borde inte kunna ha så goda resultat men vårt landsting har i jämförelse med övriga
landsting en bra tillgänglighet, nöjda kunder och en verksamhet som är kostnadseffektiv.
Landstingets engagerade och kunniga medarbetare är de som i första hand ska ta åt sig äran av
dessa goda resultat. Utan engagemanget och kraften hos alla medarbetare hade de goda resultaten
aldrig kunnat uppnås.
Att landstinget är ekonomiskt välskött – vi är faktiskt på väg mot att under tio år ha åstadkommit
överskott i budgeten – gör att medborgarna kan känna sig trygga med att det finns
handlingsutrymme och möjligheter att möta sämre tider. Landstingets förmåga att finansiera
kostanden för i nya sjukhuslokaler ur egen kassa är ett sådant exempel.
Under mandatperioden har ett omfattande arbete påbörjats för att inskärpa allvaret med bristerna i
patientsäkerheten. Landstinget har satt upp ett nytt mål för sitt kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete: Landstinget i Kalmar län ska 2014 ha Sveriges säkraste sjukvård. Strategin
för att nå den höga målsättningen rymmer ett aktivt systematiskt förbättringsarbete, fokuserar på
vårdskador som är särskilt vanliga och allvarliga, exempelvis urinvägsinfektioner och fallskador.
Att sjukvården ska göra patienten mera delaktig i sin egen vård på ett helt annat sätt än tidigare
och målsättningen att ha Sveriges kortaste vårdköer. Brister i tillgängligheten innebär ökade risker
för skador och komplikationer. Ambition är därför att ha en vård helt utan köer. Som ett steg i den
riktningen har vårdgarantin skärpas för patienterna i Kalmar län. Mer än en halvering av den
väntetid som den nationella vårdgarantin bestämmer erbjuds numera länsborna.
Det som framför allt har varit utmärkande för de senaste åren är det förbättringsarbete som pågår
bland medarbetarna. Landstingsfullmäktige har avsatt särskilda medel som ska stimulera arbetet.
Landstinget satsningar på det systematiska förbättringsarbetet – Varje dag lite bättre – och sin
inriktning mot processarbete är framgångsrikt och det är också vår möjlighet om vi ska klara
framtidens utmaningar. Det viktigaste skälet till att hälso- och sjukvården måste processorienteras
är att patientens väg i vården skär tvärs igenom organisations- och huvudmannaskapsgränser.
Sjukvården har de senaste åren blivit bättre på att riva gränser som hindrar samverkan. Flödena
fungerar idag bättre. Landstingets fokus har inte varit driftsfrågan utan att säkerställa att
vårdkedjorna fungerar bättre. Ett positivt exempel är arbetet med att halvera tiden från akuten till
operation för patienter med höftfrakturer, från 24 till 12 timmar. Detta har skett genom ett
tvärprofessionellt och kliniköverskridande samarbete.
Landstinget i Kalmar län har sedan Öppna Jämförelser startade haft toppresultat när det gäller
förtroende och patienterfarenheter, tillgänglighet och ekonomi. Från Öppna Jämförelse 2009 fram
till idag har resultaten förbättrats årligen. De rödgröna partierna har avsatt särskilda medel för
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förbättringar inom bland annat cancervården, hjärtvården och dialysvården. Antalet dialysplatser
har byggts ut kraftigt och mer av cancervården kan nu ges på hemmaplan, vilket ger patienterna
kortare resor och förbättrad livskvalitet. Vården av äldre har prioriteras genom ett kvalitetslyft
med bland annat äldresamordnare och läkemedelsgenomgångar som viktiga pusselbitar. Tittar
man på Öppna jämförelser kan man konstatera att se att satsningen inom vårdprocesserna
diabetes-, stroke- och hjärtsjukvård har gett effekt. De medicinska resultaten har förbättrats över
tid. Men landstinget får inte slå sig till ro. Om sjukvården ska kunna åstadkomma bestående
förbättringar av våra medicinska resultat måste även det förebyggande arbetet utvecklas.
Tittar man bakåt bör man också föra fram insatserna för att nå målet om att erbjuda Sveriges bästa
sjukhusmat och de stora satsningarna som gör för att få en fungerande arbetsmarknad genom en
historisk satsning på kollektivtrafiken. Landstinget har också startat ett av vården mest prioriterade
framtidsprojekt – Attraktivitetsresan. Landstinget ska bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för att
locka de mest kompetenta medarbetarna. Som länets största arbetsgivare kommer vi att rekrytera
ett mycket stort antal medarbetare de närmaste åren, då många går i pension. Landstinget är på rätt
väg - det blir exempelvis fler sökande till AT- och ST-platser och det är glädjande att studenterna
rankar länets studieplatser högt. Men attraktivitetsresan handlar inte bara om rekrytering. Stolta
medarbetare gör ett bättre jobb. Arbetsglädjen och självkänslan ökar om man får bekräftelse på sin
goda insats, med bra arbetsvillkor som skapar delaktighet. Därmed ökar lusten och viljan att
ytterligare förbättra verksamheten.
Viktigt både för arbetsmiljö och den medicinska utvecklingen är miljardinvesteringen på
sjukhusen i nya lokaler. Det går att koppla byggnadsinvesteringar till landstingets miljöambitioner.
I de nya energieffektiva byggnaderna finns exempelvis behovsstyrd ventilation och belysning.
Landstingets beslut om att upphandla vindkraft är ett annat sätt att uppnå uppställda miljömål.
De rödgröna partiernas satsningar i alla verksamheter - inom hälso- och sjukvården, tandvården,
kollektivtrafiken, på miljöområdet och vid våra fyra folkhögskolor - har genomförts i syfte att
skapa ett gott liv för alla som bor och vistas i vårt län, utifrån landstingets vision om ett hälsolän för ett friskare, tryggare och rikare liv.
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Ett urval av viktiga händelserna och de politiska besluten under åren 2010-2013:

21 stora förbättringar
1. Landstinget i Kalmar län har varit ett av de landsting som har haft landets bästa
tillgänglighet till vård, både när det gällde besök och operation/behandling.
2. På en rad medicinska områden har sjukvården i Kalmar län förbättrat sina
kvalitetsresultat. Det visar årens rapporter Öppna jämförelser av hälso- och
sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Inte minst inom de prioriterade områdena
diabetes-, hjärt-, stroke- och cancervården har resultaten förbättrats i ett flertal av de
indikatorer som förekommer i rapporten. Den medicinska kvaliteten för både diabetesoch strokesjukvården i länet är nu bland den bästa i landet.
3. Landstinget i Kalmar län har lyfts fram som ett föredöme i landet i en rapport från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där landets landsting har jämförts utifrån ett
30-tal jämförelsetal och indikatorer. Det handlade bland annat om patientsäkerhet,
tillgänglighet och kostnader.
4. Kalmar Länstrafik (KLT) har gått över i landstingets regi som egen förvaltning.
Samtidigt har den största satsningen på kollektivtrafiken de senaste 30 åren för att göra
det kollektiva åkandet med buss och tåg snabbare och smidigare.
Kollektivtrafikbarometern har samtidigt visat att resandet ökar.
5. Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne har
undertecknat en avsiktsförklaring om samarbeta kring läkarutbildningen. I förlängningen är det tänkt att delar av läkarutbildningen vid Lunds universitet ska förläggas
till Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar län.
6. Patienterna i Kalmar län ger höga betyg till hälsocentralerna och de privata
mottagningarna inom primärvården. På flera av frågorna hamnar Kalmar län i den
absoluta toppen. Det framgår i den Nationell patientenkätem.
7. De boende i Kalmar län tillhör de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till vård.
Bara hallänningarna är mer nöjda. Det har framgått av befolkningsundersökningen
Vårdbarometern.
8. Landstinget har fått en egen forskning och utvecklingsenhet med tillhörande kliniska
träningscenter på Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamn och i Västervik. I centret får
medarbetare, studenter och andra intressenter förbättra sina färdigheter med hjälp av
olika simulatorer.
9. Ett omfattande förbättringsarbete inom måltidsverksamheten olika delar har inletts.
Landstinget ska nå målet om att erbjuda Sveriges bästa sjukhusmat 2014.
10. Betydligt fler cancerpatienter får nu sin behandling på hemmaplan i Kalmar län än för
fyra år sedan. Förklaringen är främst att cytostatikabehandling numera också kan ges
fullt ut vid Västerviks sjukhus tillsammans med att en länsövergripande onkologisk
klinik skapats.
11. Länsinvånarna är nöjdare med sina tänder än svenskarna i allmänhet. Det visade de
första resultaten från den stora studien ”Munhälsan i Kalmar län”, som genomfördes
under 2011-2012.
12. Den stora om- och tillbyggnaden av Länssjukhuset i Kalmar, vid Oskarshamns
sjukhus och Västerviks sjukhus har blivit klar.
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13. Ett första steg har tagits mot att bygga upp pendeltågstrafik i sydöstra Sverige mellan
Karlskrona, Kalmar och Växjö/Alvesta togs när landstinget beslöt att köpa in tio
tågsätt.
14. Utveckling av e-tjänsten Mina vårdkontakter på landstingets webbplats. Den nya
möjligheten att lista sig var en del av landstingets satsning på e-tjänster för att
förbättra servicen till invånarna i länet.
15. Vårt mål är att det ska finnas familjecentraler i varje kommun eller kommundel. Under
2014 kommer det att etableras familjecentraler i Färjestaden, Borgholm, Smedby och
Kalmar.
16. Vi har bemannat alla våra hälsocentraler så att de har tillgång till psykolog för att
kunna ge en vardagsnära psykiatri.
17. Modellen med Hälsoval Kalmar län, landstingets vårdvalssystem, har startat. Fokus är
förebyggande hälsa och ersättning efter behov och vårdtyngd.
18. Stort arbete vid samtliga länets sjukhus för att få patienterna rökfria före en operation.
Rökning är en riskfaktor på samma sätt som högt blodtryck och
19. 16 av länets hälsocentraler ska eller har rustas upp för en sammanlagd
kostnad av 25 miljoner kronor. Samtidigt har nya lokaler för hälsocentralerna i
Borgholm och Färjestaden samt en om- och tillbyggnad av Kristinebergs
hälsocentral i Oskarshamn och i Emmaboda fattats beslut om.
20. Landstingen i Kalmar, Östergötland och Jönköping har byggt upp ett regionalt
cancercentrum med syfte att ytterligare förbättra vården för patienter med
cancersjukdomar.
21. Landstinget i Kalmar län är ett av de landsting som kan ge barn och unga en tid till
första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.
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