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Inledning 

Mandatperioden går mot sitt slut. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft ansvaret 

för landstinget i Kalmar län under perioden. Den här rapporten syftar till att lyfta fram det som hänt inom 

landstinget 2014-2018. 

Landstinget i Kalmar län är ett nationellt skyltfönster. Den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern 

visar att Kalmar län har landets nöjdaste patienter. Samtliga länets tre sjukhus topprankas i Dagens 

Medicins årliga ranking över landets sjukhus. Ja, Västerviks sjukhus rankas till och med som landets bästa 

sjukhus i sin kategori.  

Valet för oss i den rödgröna majoriteten under mandatperioden har varit självklar. Vi har valt att tillföra 

hälso- och sjukvården ytterligare resurser framför skattesänkningar. En hälso- och sjukvård av fortsatt 

nationell toppklass går alltid före skattesänkningar. Redan nu kan vi lova att kommer välja denna 

prioritering även under nästa mandatperiod. 

Allt detta har kunnat genomföras med en ekonomi i balans. Samtliga år har vi kunnat presentera ett 

bokslut med överskott. Faktum är att landstinget i Kalmar län kunnat uppvisa positivt bokslut under 13 år 

i rad vilket är unikt. 

Sjukvården rankas som väljarnas viktigaste politiska fråga. Vi kan ofta ta del i nationell press om en svensk 

sjukvård i kris. Vi vill ge en annan bild. Faktiskt visa upp en väl fungerande sjukvård och berätta om alla 

våra satsningar. 

Men. Givetvis finns det stora utmaningar framför oss. Vi är stolta över vad vi genomfört men vi är absolut 

inte nöjda. Nu lämnar vi den här mandatperioden bakom oss och siktar framåt. I fortsättningen kommer 

vi inte berätta vad vi har gjort utan vad vi ska göra nästa mandatperiod om vi får fortsatt förtroende! 

Anders Henriksson (S) 

landstingsstyrelsens ordförande 

Lena Segerberg (S) 

landstingsråd 

Jessica Rydell (MP) 

landstingsråd 

Linda Fleetwood (V) 

landstingsråd 

  



 
 

 
 

Dagens Medicins sjukhusranking 

Tidskriften Dagens Medicin har sedan 2012 gjort en ranking över sjukhusen i Sverige. Rankingen omfattar 

tre kategorier. Universitetssjukhus, Mellanstora sjukhus samt Mindre sjukhus. Länssjukhuset i Kalmar och 

Västerviks sjukhus ingår i kategorin Mellanstora medan Oskarshamns sjukhus ingår i kategorin Mindre. 

Sedan 2014 har de tre sjukhusen hamnat på följande placeringar; 

2014 Oskarshamn 1, Kalmar 7, Västervik utanför. 

2015 Oskarshamn 1, Kalmar 6, Västervik utanför. 

2016 Oskarshamn 1, Kalmar 4, Västervik 1. 

2017 Oskarshamn 3, Kalmar 4, Västervik 1. 

Hälso- och sjukvårdsbarometern 

Varje år presenteras Sveriges kommuner och landsting den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern. 

Den mäter en rad faktorer över hur patienter och/eller deras anhöriga upplever hälso- och sjukvården. I 

den sammanlagda kategori, Förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet hamnar landstinget i Kalmar 

län på första plats. Men även i andra kategorier placeras vi topp. Tillgång till den hälso- och sjukvård jag 

behöver (2), Rimliga väntetider till hälso/vårdcentraler (1), Rimliga väntetider till besök och behandling på 

sjukhus (1), Förtroende för hälso/vårdcentraler (3), Förtroende för sjukvården (2), Vården ges på lika 

villkor (3). 

Cancervård 

För de allra flesta människor torde ett cancerbesked vara ett av de allra värsta besked man kan få. Arbetet 

med standardiserade vårdförlopp inleddes 2015. Vid 2017 års utgång hade 28 standardiserade vårdförlopp 

införts. Totalt har över 5 200 patienter ingått i något sådant förlopp. Standardiserade vårdförlopp sker i 

samverkan med Regionalt Cancercentrum Sydöst. Den nationella patientenkäten visar att de patienter som 

utretts genom metoden i Kalmar län är bland de mest nöjda i landet. Landstinget får också högre betyg än 

riket i samtliga sju indikatorer. 

Från och med 1 januari 2018 erbjuds alla kvinnor gratis screening för livmoderhalscancer. Detta är något 

som gäller för hela Sverige och gäller för kvinnor mellan 23-60 år. 

Satsning på ambulans 

Man vet inte om eller när man alla vet att man någon gång kan vara i behov av en ambulans, antingen till 

sig själv eller till någon annan. Under mandatperioden har vi investerat dryg 30 miljoner kronor för nya 

ambulanser, en ny ambulansstation kommer invigas i Ålem under året samt att genomfört en utredning 

kring flera av länets ambulansstationer. 

Barn- och ungdomshälsan 

Under mandatperioden har det upprättats Barn- och ungdomshälsa vid i Kalmar och Västervik. Barn- och 

ungdomshälsan erbjuder hjälp för lätt till måttlig psykisk ohälsa. Verksamheten vänder sig till barn och 

ungdomar från sex till 17 år men givetvis också till deras familjer. Man erbjuds råd, stöd och kortare 

behandling vid besvär som exempelvis oro, stress, ilska eller ledsamhet. Det kan även handla om 

konflikter i familjen eller kriser. 

Geriatrisk riskprofil 

Idag blir människor allt äldre. Vi vet också att i takt med stigande ålder drabbas vi allt oftare av sjukdomar. 

I Kalmar län erbjuds alla över 75 år en så kallad geriatrisk riskprofil.  



 
 

 
 

Vårdöverenskommelse/Patientkontrakt 

Under 2015 beslutades att införa en vårdöverenskommelse inom landstinget i Kalmar län. 

Vårdöverenskommelsen tydliggör sjukvårdens åtagande och patienternas rättigheter. Den beskriver vad 

som ska ske i kontakten med sjukvården och när detta ska ske. Förslaget arbetades fram av landstingets 

tjänstemän i dialog med patienter, närstående och profession. Den beskriver vad som ska ske i kontakten 

med sjukvården och vem man vänder sig till vid frågor. 

Hemsjukhuset 

Idag vårdas ett stort antal människor med stora vårdbehov inte bara på sjukhus utan i den egna bostaden. 

Detta med hjälp av den kommunala hemsjukvården. Därför bedriver Borgholms hälsocentral från och 

med november 2017 projektet ”Hemsjukhuset”. Patienter i den kommunala hemsjukvården erbjuds en 

fast läkarkontakt på hälsocentralen. En läkare som följer patienten genom alla steg i vården och vid behov 

gör hembesök. 

Hemsjukhuset är ett utvecklat samarbete mellan hälsocentral, ambulanspersonal och Borgholms kommun 

med syfte att skapa en tryggare och säkrare vårdsituation för patienterna. Genom att läkare på 

hälsocentralen har ständigt kontakt med kommunens distriktssköterskor kan man få en helhetsbild där 

varje enskild patients behov och situation ser ut. 

Nytt kliniskt träningscenter (KTC).  

Ett kliniskt träningscenter erbjuder bland annat läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster möjligheter att 

praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter. Här får man i lugn och ro träna 

olika medicintekniska och kommunikativa kliniska färdigheter, enskilt eller i grupp. Medarbetare och 

studenter kan träna och få färdigheter, trygghet och kompetens inför möten med patienter. 

Sveriges bästa sjukhusmat 

Landstinget fattade redan under förra mandatperioden beslut att erbjuda landets bästa sjukhusmat. Detta 

efter det under en tid framförts kritik mot denna. År 2014 nåddes målet och sjukhusmaten inom 

landstinget rankades som landets bästa sjukhusmat. Vid nästa mätning som gjordes 2016 var sjukhusmaten 

fortfarande bäst i landet. 

Hälsocentraler 

För majoriteten av länets invånare är det hälsocentralen som är den vårdkontakt man använder sig utav. 

Under den gånga mandatperioden har drygt 40 miljoner kronor tillförts för att stärka den nära vården i 

länet. 

Tandvårdsbuss och tandvår 

För att underlätta tillgängligheten inom folktandvården införskaffades 2015 en rullande klinik, en 

tandvårdsbuss som använts i länet. Bussen har även kommit till användning som akutmottagning på 

Öland under sommaren. 

För att stärka upp munhälsan i länet har flera åtgärder vidtagits under mandatperioden. Inom 

barntandvården har ett riskbedömningssysten införts. Daglig tandborstning och fluorsköljning är på gång i 

förskolorna men det har också gjorts insatser för att stärka tandhälsan bland de äldre. 

Rätt till heltid 

Målet för landstinget är att senast 2018 ska samtliga medarbetare fått erbjudande om rätt till heltid. Första 

gången en medarbetare kunde söka var 1 oktober 2016. Den första etappen genomfördes och redovisades 

i december 2017. I denna etapp har bland annat Västerviks och Oskarshamns sjukhus, 

primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen ingått. I etapp två som nu pågår ingår bland annat 

Länssjukhuset i Kalmar. 



 
 

 
 

En välskött ekonomi 

Att ha stora ekonomiska överskott är inget mål i sig. Men då vi vet att vi har stora utmaningar framför oss 

med en allt mer åldrande befolkning och stora investeringar är det viktigt att har en välskött ekonomi. 

Under hela mandatperioden har landstinget levererat ett överskott när bokslutet presenterats. Under 2015 

var detta elva miljoner kronor, 2016 82 miljoner kronor och 2017 171 miljoner kronor. 

Det är dock inte bara under den här mandatperioden vi klarat att leverera överskott. Landstinget i Kalmar 

län har haft överskott ända sedan 2005 vilket är unikt. 

Glasögonbidrag till barn och unga 

Bidrag för glasögon till barn och unga har införts. Bidraget gäller från noll fram till det år den unge fyller 

19 år. Utprovning och leverans av glasögon sker hos godkända optiker med särskild kompetens. För barn 

mellan 0-8 år ligger bidraget på 725-1 800 kronor medan det för dem mellan 8-19 handlar om ett bidrag på 

800 kronor. 

Gratis tandvård upp till 23 år 

Den 1 januari höjdes ålder för gratis tandvård från 20 år till 21 år. Åldershöjningen fortsatte 1 januari 2018 

och är nu 22 år. Från och med 1 januari 2019 är åldern 23 år. Denna satsning har varit möjlig tack vara 

bidrag från regeringen. 

Kostnadsfria läkemedel till unga 

Från och med 1 januari 2016 är läkemedel till barn och unga under 18 år kostnadsfria. Detta efter ett 

riksdagsbeslut. 

Utbildningsinsatser 

Utan våra medarbetare hade det inte varit möjligt att åstadkomma Sveriges bästa hälso- och sjukvård. 

Under dessa år har landstinget genomfört en rad utbildningsinsatser för våra medarbetare. Det har handlat 

om; 

-Trainee-ledarskapsutbildning 

-Delfinansierat grundutbildningen för sjuksköterskor i Oskarshamn och Västervik 

-Utbildningstjänster till specialistsjuksköterska 

-Utbildningstjänster till barnmorska 

-Utbildningstjänster till steriltekniker 

-Vård- och omsorgscollege 

-Introduktionsår för sjuksköterskor 

Gratis mammografi 

Att upptäcka cancer tidigt ökar markant chansen till en god prognos. I Kalmar län erbjuds samtliga 

kvinnor mellan 40 och 74 år gratis mammografi.  

Läkarutbildningen 

Redan 2014 slöts ett avtal mellan landstinget i Kalmar län och Linköpings Universitet att lägga en del av 

läkarutbildningen i Kalmar. De första studenterna kommer börja i Kalmar under 2019. Under 

mandatperioden har ombyggnad skett på Länssjukhuset till de nya studenterna.  

Nya psykiatrilokaler 

Under mandatperioden har det tagits stora investeringsbeslut kring nya lokaler för psykiatrin för länets 

samtliga tre sjukhus. Sammantaget handlar det om investeringar på drygt två miljarder kronor. I 

Oskarshamn är arbetet redan i full gång och spadtag planeras under 2018 tas för bygget vid Länssjukhuset 



 
 

 
 

i Kalmar. I Västervik har planeringen startat. Dessutom invigdes nya lokaler för psykiatrin i Vimmerby 

under 2017. 

Nya bussar 

En stor upphandling har genomförts för inköp av nya bussar. Totalt sett handlade denna upphandling om 

cirka 400 nya bussar som började tas i drift under 2017. Dessa bussar är moderna och utrustade med wi-fi, 

usb-uttag, barnstolar, hjärtstatare och för landsbygdsbussarna finns det cykelhållare på bussen för att 

möjliggöra för resande att ha med sig sin cykel. Samtliga bussar är dessutom fossilbränslefria. 

Vindkraft och solenergi 

Som samhällsaktör och stor energikonsument tar vi ansvar för en fossilfri omställning och producerar 

egen förnyelsebar el. Landstinget har köpt in ett vindkraftverk och när det står färdigt kommer det att 

producera el för 30 procent av landstingets totala el-förbrukning. Landstinget har också investerat i den 

nya sol-el-anläggningen på Nöbble gård norr om Kalmar. 

Personalcykel 

Alla tillsvidareanställda inom landstinget erbjuds från och med 2018 att hyra en cykel. Det kan röra sig om 

en elcykel eller ”traditionell” cykel. Syftet med satsningen är att personalen ska använda sig av cykel i 

högre omfattning men också göra det möjligt att man alltid har en ny och fräsch cykel att använda. Man 

hyr en cykel under tre år och när dessa tre år gått får man en ny cykel. Detta till en kostnad av knappt 100 

kronor per månad. 

Seniorkortet 

Den 1 januari 2018 infördes Seniorkortet inom kollektivtrafiken. Alla invånare kan från den dag man fyllt 

65 år köpa ett kort för 100 kronor som gäller under 30 dagar. Kortet gäller under tiderna 9.00-15.00 och 

mellan 18.00-24.00. Under dessa tider åker man sedan fritt inom buss, tåg och skärgårdstrafiken i hela 

Kalmar län. 

Slutord 

Genom denna Vitrapport har vi visat på lite av allt som hänt och hur landstinget utvecklats under 

mandatperioden 2014-2018. Vi är som sagt stolta över allt detta men som vi redan påpekat är vi inte 

nöjda! 

Nu går vi vidare med att göra landstinget i Kalmar län ännu bättre! 

  



 
 

 
 

Checklista! – En sammanfattning 

✓ Sveriges bästa sjukhus 

✓ Landets nöjdaste patienter 

✓ Standardiserade vårdförlopp inom cancervården 

✓ Fri screening för kvinnor mellan 23-60 år att upptäcka 

livmoderhalscancer 

✓ Stor satsning på fler ambulanser 

✓ Startat upp barn- och ungdomshälsan i Kalmar och Västervik 

✓ Alla över 75 år erbjuds en geriatrisk riskprofil 

✓ Vårdöverenskommelse mellan vården och patienten 

✓ Hemsjukhuset i Borgholm 

✓ Nytt kliniskt träningscenter vid Länssjukhuset 

✓ Sveriges bästa sjukhusmat 

✓ Tandvårdsbuss 

✓ Samtliga medarbetare ska senast 2018 fått erbjudande om Rätt till 

heltid 

✓ Välskött ekonomi – 13 år i rad med överskott 

✓ Glasögonbidrag till barn och unga 

✓ Gratis tandvård upp till 23 år 

✓ Kostnadsfria läkemedel till unga 

✓ Gratis mammografi till kvinnor mellan 40 och 74 år 

✓ Läkarutbildningen genomförs – på plats 2019 

✓ Nya psykiatrilokaler 

✓ Cirka 400 nya, toppmoderna bussar införskaffade 

✓ Personalcykel – alla anställda erbjuds hyra cykel till låg kostnad 

✓ Seniorkortet – för 100 kronor per månad åker alla över 65 år fritt i 

länet på lågtrafiktid 

 

 


