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Fokusområden 2021

Tillsammans
 Möter vi människor där de är
 Driver vi förbättring och innovation
 Främjar vi människors egenkraft
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Informationspunkter 15 juni 2021

Hållbar utveckling i hela länet 
Uppföljning handlingsprogram kompetensförsörjning - Helena Nilsson

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet:
• Läget i hälso- och sjukvården inför sommaren – Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, 

Florence Eddyson-Hägg 
• Förbättringsarbete samt mätning vårdhygien - Magnus Persson

En av Sveriges bästa arbetsplatser 
Kompetensförsörjning - Helen Persson

God ekonomisk hushållning 
Delårsrapport april – Lars Mattsson
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Hållbar utveckling i hela länet
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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Det regionala utvecklingsuppdraget - kompetensförsörjning

• organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetens-
försörjningsarbete i samverkan

• tillhandahålla analyser och prognoser

• bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
• medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt Yrkesvux inom 

kommunal vuxenutbildning
• etablering av Lärcentrum
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Handlingsprogram för Kompetensförsörjning Kalmar län 2020-2022

Mål 1 Effektiv kompetensmatchning mellan utbud och efterfrågan

Insatser:

1. Kartlägga kompetensbehov i länet, på generell nivå och på branschnivå

2. Medverka till fler utbildas inom yrkesutbildningar bl.a. yrkes Vux, YH, för de behov länet har.

7. Samverkansstukturer för regional kompetensförsörjning
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• Bristyrkesanalyser 
- Teknik/industri
- IT
- Vård och omsorg
- Transport
- Restaurang

Statistiskt underlag för utbildningar och yrken.  
Dialog med branscher om behov mm och förslag till en 
struktur för kommande uppdateringar av rapporterna

• Generell nivå – finns upplagt på Region Kalmar läns 
hemsida 

1. Kartlägga kompetensbehov i länet, på generell nivå och på branschnivå 
(kontinuerligt)
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• Samverkansnätverk inom komvux/yrkesvux
• Samverkansnätverk med YH-aktörer

• 2020 gemensam karta över alla yrkesvux utbildningar och YH- utbildningar
• 2021 gemensam karta över alla yrkesvux-utbildningar, yrkesinriktade 

folkhögskoleutbildningar samt Arbetsförmedlingens yrkesutbildningar
• 2021 karta över YH-utbildningar

• Kartläggning med inriktning på Yrkesvux-utbildningar, Validering och lärcentrum.   
- Stora behov av samverkan då tillgång till utbildning över länet varierar stort.

• Fördjupad dialog med YH-aktörer för att öka samverkan regionalt och få ett bättre 
underlag för utbildningarna

2. Medverka till att fler utbildas inom yrkesutbildningar, bl.a. Yrkesvux och YH
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7. Samverkansstrukturer kompetensförsörjning

• Yrkesutbildning – vux och YH
• AF
• Sydsvenska Handelskammaren -

Trainee - Smart start
• Kompetenslyft – utbildning till 

anställda

• Kommunförbundet
• Arbetsmarknadsenheter
...
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Insatser: 

2. Undersöka möjligheterna till ett Traineeprogram för nyutexaminerade studenter från 
högskola och universitet

6. Medverka till att bygga strukturer för de behov av kompetens som finns för redan 
anställda i regionen. 

Mål 2: Relevant utbildning och kompetens
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Traineeprogram
Hösten 2020
Sydsvenska handelskammaren i samverkan med Region 
Kalmar län, Region Kronoberg och LNU startar Smart Start –
Traineeprogram
• Hemsida + företagskontakter + start av rekrytering av 

trainee.
Våren 2021
Region Blekinge är intresserad och ansluter tillsammans med 
BTH.

• Första start i mars 2021(4 deltagare) andra start 
september (ca 14)

• Ettårigt program för deltagarna
Plan 
• Start 2 ggr/år, max 20 deltagare – program ett år.
• Från 2024 helt finansierat av arbetsgivarna 
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Strukturer för de behov av kompetens som finns för redan anställda

Projekt Kompetenslyft – Kalmar län

Samverkansprojekt mellan Nova, Oskarshamn, 
Campus Västervik och IUC, Kalmar.

Mål: 
- att erbjuda och genomföra utbildning och 

kompetensutveckling efter företag och 
individers behov med fokus på industri och 
industrinära verksamhet. 

- att minst 1800 individer och 110 företag ska få 
del av projektets insatser

Strukturer för de behov av kompetens som finns för redan anställda
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Insatser:

1. Medverka till att antalet snabbspår ökar i Kalmar län samt andra 
aktiviteter för övergång till arbete och utbildning

3. Medverka till spridning av information om utbildning och tillgång till 
utbildning i hela länet.

Mål 3: Fler i arbete
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Medverka till att antalet snabbspår ökar i Kalmar län samt andra aktiviteter för 
övergång till arbete och utbildning

2021 
Tillsammans med Kommunförbundet i 
Kalmar län och kommunerna genomföra 
en kartläggning och inventera möjliga 
områden för utveckling och samverkan

Samtliga kommuner medverkar i 
Skolverkets uppdrag och projekt inom 
Kombinationsutbildningar

Medverka till att antalet snabbspår ökar i Kalmar län samt andra aktiviteter för övergång till arbete och utbildning
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Medverka till spridning av information om utbildning och 
tillgång till utbildning i hela länet

Under våren 2020 skapades en sida på Region Kalmar län  för att möta de 
som av olika orsaker drabbades av effekter av covid 19 och funderade på att 
gå en kortare eller längre utbildning.
Tanken är att bygga vidare på denna så att den blir bredare mer informativ 
men ändå länkar till de utbildningar som finns.

Våren 2020 gjordes en gemensam broschyr för YH i Kalmar län för att öka 
söktrycket. Det har inte gjorts 2021 då söktrycket är mycket stort.
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Insats:

1.Etablera effektiva strukturer för validering

Mål 4: Tillgänglig arbetsmarknad
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Etablera effektiva strukturer för validering

• Inventering av arbete med Validering i 
länet 2020 – 2021

• Regional dialog om utveckling med fokus 
på yrkesvux

• Medverkan i Myndigheten för 
yrkeshögskolans ”projekt” inom validering

• Dialog med Studie och yrkesvägledare 
2021

• 2021 planeras utbildning, workshop och 
stöd för utveckling

Etablera effektiva strukturer för validering
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör

Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör 
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – Sommar 

• Nuläge covid-19

• Planering sommaren
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Primärvårdsförvaltningen - Sommar 

Alla enheter öppna som vanligt
Undantag Blomstermåla HC (v25-v32)
Vaccination viktigt inslag 
Alla enheter öppna som vanligt
Undantag Blomstermåla HC (v.25-32)
Vaccination viktigt inslag 
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Psykiatriförvaltningen - Sommar

Vuxenpsykiatri söder
• Neddragning med 8 vårdplatser (istället för 

vanligtvis 4), men med flexibilitet att snabbt utöka.

• Bemanningsplanering klar.

Vuxenpsykiatri norr/rättspsykiatri
• Avhopp från hyrsköterska. Respons på avrop tar 

något längre tid numera.

• Bemanningssituation liknande tidigare år.

Vuxenpsykiatri mitt
• Bemanning klar.

BUP/ABC
• Bemanning klar. 
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Förbättringsarbete

Magnus Persson, utvecklingsdirektör 
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Nystart - målgruppsanpassat förbättringsprogram

I nya förbättringsprogrammet ingår tre olika 
utbildningar för målgrupperna:

• teamledare

• teamdeltagare

• chefer

Det systematiska förbättringsarbetet 
fokuserar på både förbättringskunskap och 
förändringsledning. 

Organisationens verksamhetsutvecklare tar 
under hösten fram de nya utbildningarna 
som 2022 blir tillgängliga för hela 
verksamheten.
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Vitalis-stipendium till Sjukskrivningskollen
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Fler föreläsare från Region Kalmar län – Vitalis  

• Vägen till en digifysisk
rehabilitering

• En ingång för hela länet –
en länsgemensam TeleQ inom 
rehabiliteringen.

• Sjukskrivningskollen
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Förbättring av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Resultat nationell mätning 2021, följsamhet:

• Hygienrutiner 82,4 (2019: 76,9 procent) 

• Klädregler 94,8 (2019: 91,8 procent)

• Sammantaget: 78,1 (2019: 71,9 procent)
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör
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Nationella vårdkompetensrådet - Pandemin och kompetensförsörjningen

Lärdomar 

• Stärkt samordning och samarbete 
• Forskningens betydelse för sjukvården har 

lyfts fram
• Fokus på kärnverksamheten
• Vårdens aktörer har kraftsamlat för att 

bemanna 
• Professionernas betydelse har lyfts fram
• Teamarbetet i vården har utvecklats
• Digitala arbetssätt har tagit fart
• Ökat intresse för vårdutbildningar
• Snabba fortbildningsinsatser har genomförts

Utmaningar som synliggjorts

• Behov av specialistkompetens
• Behov av att stärka kompetensen inom 

kommunal hälso- och sjukvård
• Vårdpersonalens behov av återhämtning
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Kompetensförsörjning inom Sydöstra sjukvårdsregionen
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Linneuniversitetets alumnundersökning - flyttmönster
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Målinriktade rekryteringsaktiviteter

jan

Framtidsmässor -
gymnasieelever

Riktad insats mot 
utlandsutbildad personal

Marknadsföring av 
sommarjobb och visa på 
bredden av våra yrken

Marknadsföra regionen 
och våra yrken inom 
hälso-sjukvård och 

tandvård 

Tekniksprånget- praktik 
inom teknik/ITFramtidståget: riktad 

yrkesinformation mot 
högstadieelever 

Riktad insats mot 
utlandsutbildad personal

Tekniksprånget- praktik 
inom teknik/IT

Sommarjobbskampanj 

mar

apr

maj

junjul

aug

sep

okt

nov

dec

Riktade insatser mot studenter 
under utbildning och som tar 
examen 

Riktade insatser mot studenter under 
utbildning och som tar examen

jan

feb

Framtidsvalet: riktat material 
mot högstadier och 
gymnasieskolor i Småland

Kontinuerlig annonsering och marknadsföring via sociala medier

Prao och praktik

Upplevelseverkstad för 
högstadieelever

Målgrupper:
• Grundskoleelever
• Gymnasieelever
• Studenter som läser till våra 

stora vårdyrken (ex 
sjuksköterskor, 
röntgensjuksköterskor, 
biomedicinska analytiker, 
arbetsterapeuter, psykologer, 
medicinska sekreterare, 
läkare, apotekare)

• Studenter som läser till 
tandvårdsyrken

• Studenter som läser till 
tekniska/ingenjörsyrken

• Utlandsutbildad personal inom 
hälso- och sjukvård
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Återhämning 

 Individ

 Grupp

 Chef

• Stöd från Arbetsmiljö och hälsa

• Psykosocialt stöd

• Fysiskt välmående

• Regionövergripande digitala 

föreläsningar

• Reflekterande chefsgrupper
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Kompetensförsörjning

Hälsofrämjande

Attraktiv

• Arbetsgivarvarumärke
• Rekrytering
• Likabehandling och mångfald
• Samverkan universitet

• Kompetensutveckling 
• Karriärutveckling
• Forskningsmöjligheter
• Utvecklande ledarskap 

• Balans i livet 
• Medarbetarnas hälsa 
• Värdegrund 
• Chefen som kulturbärare
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God ekonomisk hushållning
Lars Mattsson, ekonomidirektör
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Delårsrapport april 2021

• Fortsatt stor omställning i verksamheten under våren utifrån Covid-19
• Utvecklingen av världsekonomin är fortsatt osäker
• Information om statsbidrag löpande under året

• Uppskjuten vård
• Kollektivtrafik
• Vaccination

• Osäkerheterna i prognosen är fortsatt stor
• En ökad smittspridning bidrar till den ekonomiska osäkerheten
• Vaccinationstakten viktig för utvecklingen 
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Ekonomisk prognos för 2021 – efter april

• Resultatprognos för 2021 191 Mkr, vilket är 17 Mkr sämre än budget 
• Orealiserade vinster uppgår till till 121 Mkr
• Resultatprognos enligt balanskrav uppgår till 70 Mkr
• Skatter och utjämning är bättre än budget med 91 Mkr
• Nettokostnadsutvecklingen är svår att analysera, 3,6 % t o m april

• Merkostnader avseende Covid-19
• Lägre intäkter avseende Covid-19
• Livslängdsantagande
• Låg nettokostnadsutveckling i övrigt

• Bemanningsbolag, lägre kostnad t o m april jämfört med ifjol
• Prognos avseende 2021 är något högre än nivån för 2020
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Nettokostnadsutveckling 2021
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Budgetavvikelse 2021
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Ekonomisk uppföljning april, övrigt

• Investeringar uppgår till 216 Mkr
– Fastigheter 176 Mkr
– Inventarier och immateriella tillgångar 40 Mkr

• Likvida medel april uppgår till 1 070 Mkr
– Ökning sedan årsskiftet med 90 Mkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 2 378 Mkr
– Ökning sedan årsskiftet med 183 Mkr

• Pensionsåtagande vid årets slut (prognos) 7 290 Mkr
– Förändring m a a nytt livslängdsantagande 

– Balansräkning 211 Mkr 
– Ansvarsförbindelse 121 Mkr
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Väsentlig information efter prognostillfället

• Värdering KLP maj + 25 Mkr

• Likvida medel maj 1 087 Mkr (+ 107 sedan årsskiftet, + 17 
sedan april)
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