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§ 99 

Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset 
Dnr 3958-2018 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besva-

rad. 

Reservation 
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser positivt på de förslag som ges i motionen. Kalix sjukhus 

och närsjukvårdsområde ligger långt fram i tillämpningen av digitala lös-

ningar i hälso- och sjukvården och regionen avser att fortsätta stödja denna 

utveckling. Dock är utvecklingen och användningen av digitala lösningar i 

vården något som berör hela regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet och 

inte något som bör styras till enbart vissa länsdelar. Digitala arbetssätt är ett 

prioriterat område i regionen och utvecklingen behöver ske samordnat inom 

ramen för regionens digitaliseringsstrategi samt strategin Vägen till framti-

dens vård och hälsa 2035.  

Sammanfattning 
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Kalix 

sjukhus ska profileras som e-sjukhus med särskilt fokus på digitala lösningar 

i vården. Regionstyrelsen bedömer att det utvecklingsarbete som sker inom 

ramen för strategierna Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035 samt 

Digitaliseringsstrategin väl tillgodoser de utvecklingsbehov som regionen 

har avseende digitalisering och förändrade arbetssätt i vården. Motionen 

anses därmed besvarad. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Ärendet 
I en motion från miljöpartiet föreslås att Kalix sjukhus ska profileras som e-

sjukhus och bli ledande nationellt inom e-hälsa i hälso- och sjukvården.  

Regionen arbetar utifrån en gemensam digitaliseringsstrategi som bygger på 

tydlig styrning och prioritering av insatser samt att modeller för digitali-

sering är gemensamma. Strategin är regiongemensam eftersom digitalisering 

i vården är något som berör hela regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet 

och inte kan begränsas till enbart vissa delar. För att rätt prioriteringar ska 
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göras behöver beredning, planering och utvecklingsinsatser genomföras 

samordnat inom regionen och utgå från verksamhetsbehov. Kalix sjukhus 

och närsjukvårdsområde (Kalix, Övertorneå, Haparanda, Överkalix) arbetar 

sedan tidigare med flera digitala lösningar i vården och det arbetet kommer 

fortsätta att utvecklas. Under våren initierar regionen ett nytt försöksprojekt 

med testytor för nya arbetssätt och samverkansmodeller i hälso- och sjuk-

vården samt omsorgen i Kalix närsjukvårdsområde. I samarbete med social-

förvaltningen i Kalix har regionen också startat upp ett projekt med visnings-

rum för välfärdsteknik i Kalix som syftar till att stödja spridningen av digi-

tala lösningar inom hälsa, vård- och omsorg. Regionen har även påbörjat en 

förstudie om inrättande av en digital hälsocentral som ska fungera som en 

digital ingång till regionens hälso- och sjukvård. Det är ett viktigt steg mot 

nya effektiva lösningar i vården som ökar tillgängligheten. Beslut om hur en 

digital hälsocentral etableras i regionen fattas efter förstudien är klar. 

Bilagor: 
Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset  

Protokollsutdrag skickas till: 
Verksamhetsdirektör 

Digitaliseringsdirektör 

Divisionschef Närsjukvård 
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