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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 17 mars 2021

Nuläge covid-19 samt vaccination – Ingeborg Eriksson 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet: 

Hälso- och sjukvårdsbarometern - Magnus Persson, 
Nationell patientenkät akutmottagningar - Johan Rosenqvist
1177 Vårdguiden – Lina Isaksson
Nationell patientenkät primärvård – Sofia Hartz 

En av Sveriges bästa arbetsplatser: Helen Persson, Lise-Lotte Hinsegård Heiding

God ekonomisk hushållning: Lars Mattsson 

Hållbar utveckling hela länet: Helena Nilsson, Christer Holmgren 
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Nuläge covid-19 och vaccination 

Ingeborg Eriksson
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Ett år med pandemi
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Inneliggande på sjukhus 
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Vaccinerade per län dos 1 – Folkhälsomyndigheten v.9
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Andel vaccinerade per kommun – Folkhälsomyndigheten v.9

Andel vaccinerade dos 1
Kommun Andel 65+

Borgholm 36,7%
Västervik 29,0%
Torsås 28,4%
Mörbylånga 27,5%
Emmaboda 27,2%
Hultsfred 26,9%
Högsby 26,7%
Mönsterås 26,2%
Vimmerby 25,3%
Nybro 25,1%
Oskarshamn 24,6%
Kalmar 20,2%

Andel vaccinerade dos 1 Andel vaccinerade dos 2
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Vaccinationsläget – minst 1 dos inklusive bokningar – 15 mars
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Planering av levererade doser i ständig förändring
Källa. Folkhälsomyndigheten
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/prognos-av-vaccinleveranser/
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Vaccinationsplan just nu – planering/omplanering

• Start av vaccinering av allmänheten v. 19 
• Vaccinationscentraler i Kalmar och Västervik
• Extern aktör vaccinerar i Oskarshamn inkl delar av Högsby och Mönsterås 
• Avtal med företag (avtalsområde 2)

Vem? Totalt antal V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30
1. Äldre och LSS 11 000

Personal äldre och LSS 10 000
Sjukvårdspersonal 7 000

2. 65+ 55 800
3. 60-64 och riskgrupper 28 400
4. Allmänheten 88 400
Uppdaterad 2021-03-15

Teckenförklaring

Dos 1

Dos 1 och Dos 2

Dos 2
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Fördelning mellan olika typer av vaccin v.11-

53%

6%

16%

11%

14%

Pfizer Moderna Astra Curevac J&J
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Astra Zeneca-vaccinationer pausas

• I går meddelade Folkhälsomyndigheten att alla vaccinationer med Astra 
Zeneca tills vidare pausas, som en försiktighetsåtgärd

• Region Kalmar län följer det nationella beslutet med omedelbar verkan. Från i 
går kommer inga vaccinationer att ske med det berörda vaccinet, däremot 
fortsätter vaccinationer med de andra vaccintyperna 

• Folkhälsomyndighetens beslut om ett uppehållet av Astra Zenecas vaccin mot 
covid-19 gäller tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om 
misstänkta biverkningar är klar

• Region Kalmar län informerat hälsocentraler, privata vårdgivare och 
kommuner om Folkhälsomyndighetens besked

• Målsättningen är att så långt det går också meddela de personer som behöver 
bokas om
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Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
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Hälso- och sjukvårdsbarometern

Magnus Persson
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• Genomgående kraftigt förbättrade resultat.
• Region Kalmar län har bäst resultat i landet när det gäller förtroendet för 

vården i sin helhet och väntetider. 
• Invånarna upplever också ett stort förtroende för hur regionen hanterat 

coronapandemin.
• Förtroendet för e-tjänster via 1177 ökar men ligger under rikssnittet.
• Nya frågor om digital vård – regionen något under rikssnittet. 
• Äldre generell mer positiva jämfört med yngre, små skillnader mellan män och 

kvinnor. Vissa skillnader beroende på utbildningsnivå, de med högre 
utbildning generellt mindre positiva jämfört med de med enbart grundskola. 

• I frågor som rör förtroendet för vården ökar andelen positiva mest bland de 
med högst utbildningsnivå.

Summering resultat Region Kalmar län
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I min region är väntetider till besök på hälsocentral rimliga
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I min region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga
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Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvården i sin helhet?
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Andelen som upplever att vården ges på lika villkor ökar
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Nya frågor om digital vård visar på varierande resultat
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Högt förtroende för hälso- och sjukvården under coronapandemin
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Några av de viktigaste måtten som uppnåtts under året:

 låg andel vårdskador
 låg andel trycksår

Strategi för systematiskt förbättringsarbete
”Varje dag lite bättre – kraften hos många!” 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse avseende 2020 

https://www.regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-ansvarar-for-halso-och-sjukvard/kvalitet-och-patientsakerhet/kvalitets--och-patientsakerhetsberattelse/
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Nationell patientenkät akutmottagningar 
Johan Rosenqvist
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Nationella patientenkäten 2020 - akutmottagningar

Region Kalmar län:
Svarsfrekvens 36,1%
644 svar



Högst rankad i riket

Information och kunskap

Placering i riket: 1 / 21

Lägst rankad i riket

Tillgänglighet

Placering i riket: 6 / 21

Placering i riket

2 / 21
Helhetsintryck
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Akutmottagningar 2020, jmf riket
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Information och kommunikation
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Samverkan och samordning av vårdkontakter
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Coronapandemins påverkan på kommunikationen med anhöriga
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Söka vård under coronapandemin



regionkalmar.se  |

Andra nationella patientenkäter

Habilitering (11 regioner)
25,3% svarsfrekvens  
204 svar

Rehab (4 regioner)
43,1% svarsfrekvens
1060 svar
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1177 Vårdguiden
Lina Isaksson
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Besök på 1177.se – Kalmar län Antal besök
2019

Antal besök 
2020

Antal besök 
2021

Januari 203 393 197 301 334 449

februari 191 362 216 470 317 704

mars 198 335 279 924

april 176 785 204 738 

maj 182 906 210 350

juni 164 631 198 398

juli 171 970 193 427

augusti 192 782 227  963

septembe
r 

199 342 310 239

oktober 205 555 285 390

november 206 797 336 687 

december 180 523 304 611
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Inloggningar på 1177.se - Kalmar län
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Antal ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län 
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Stöd och behandling – Kalmar län 
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Nationell patientenkät primärvård
Sofia Hartz
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör
Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef
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Varför ett hälsobokslut? 

• Skapa bättre uppföljning inom 
arbetsmiljöområdet

• Visa på sambandet med en god 
hälsa och en bra arbetsmiljö

• Uppmärksamma vinsterna med en 
bra arbetsmiljö
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Hälsobokslut 2020

• Ett annorlunda år 
• Sjukfrånvaron har ökat från 5,2 % till 6,1 %, 

främst korttidssjukfrånvaron
• Sjukfrånvaron är fortfarande ojämställd
• Antalet anmälda tillbud och arbetsskador 

har ökat – ett stort antal relaterade till 
covid-19 

• Antalet chefer med fler än 25 medarbetare 
har ökat från 111 till 115 

• Användandet av friskvårdsbidraget har ökat
• Cykel som förmån ca 10% av 

medarbetarna 
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Arbetet framåt 
Hälsobokslut 2020

• Höjning av friskvårdsbidraget till 2000 kr 
• Kompetensutveckling inom arbetsmiljö
• Fortsatt utredning Arbetsmiljö och hälsa 
• Fortsatt arbete med hälsoinspiratörer 
• Fortsatt arbete chefers förutsättningar
• Återhämtning covid-19
• Fortsatt arbete jämställdhet, sjukfrånvaro, hot och våld och projekt 

LNU
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Hälsobokslut inom Folktandvården – 2007 och framåt
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Hälsofrämjande arbetsplats
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God ekonomisk hushållning
Lars Mattsson, ekonomidirektör
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Resultat av genomförda kontroller

• Regiongemensamma kontrollmoment:

• Processen kring löner (personliga utlägg): Hade inköp istället kunnat göras via upphandlad leverantör? 
Motivering saknas i många fall och kommer att följas upp av internkontrollgruppen under 2021.

• Leverantörsreskontra – upphandling och avtal: Avgränsad granskning har genomförts p g a otillräckligt 
systemstöd. Avvikelser har förekommit i varierande omfattning. Fr o m 2021 finns bra stöd för analys och 
arbetet kommer att fortsätta under 2021.

• Privat bil i tjänsten: Kontroll följsamhet mot gällande riktlinje. Användandet av privat bil i tjänsten har 
minskat väsentligt jämfört med föregående år. Motivering finns när så sker (bl a smittorisk och 
tidseffektivitet). Kontroll kvarstår även för 2021.
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Resultat av genomförda kontroller

• Förvaltningsspecifika kontrollmoment (exempel):

• Centrala verksamheter: Granskning av attest gentemot företag där anställd har godkänd bisyssla utan 
avvikelser.

• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Granskning av bemanningsbolag har gjorts huruvida nyttjade timmar 
för sjuksköterskor inte överskrider antalet beviljade timmar. Endast ett fåtal avvikelser, med 
tillfredsställande motivering, har förekommit. Granskning har även skett av köpt vård och att vård har 
skett inom avtalet, respektive i den egna verksamheten när så varit möjligt. Avvikelser har varit 
motiverade utifrån det bästa för patienten.

• Primärvårdsförvaltningen: Kontroll att korrekt och konkurrensneutral bokföring sker av personalkostnader 
i Hälsoval. Ett fåtal avvikelser har identifierats och rättats. 

• Psykiatriförvaltningen: Granskning av aktiviteter i anknytning till lagen om samverkan vid utskrivning. 
Svårigheter i att få fram säkerställd statistik samt osäkerhet i registrering har medfört förbättringsåtgärder 
avseende utbildningsinsatser och teknisk utveckling. 
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Resultat av genomförda kontroller

• Förvaltningsspecifika kontrollmoment (exempel):

• Sjukvårdsförvaltningarna: Olika granskningar avseende rutin kring bemanningsbolag (bl a bokföring och 
utvärdering). Inga väsentliga avvikelser har framkommit. 

• Regional utvecklingsförvalting: Granskning av projektredovisningen har gjorts utan avvikelser. 
Granskning har även skett av mobilitetsstöd och har resulterat i kompensation då avvikelser har noterats 
från de regioner som inte följt SKR:s rekommendation. 

• Folktandvården: Granskning att det blivit rätt intäkter i integration mellan journalsystem och 
ekonomisystem utan avvikelser.  Granskning har även skett av tillgodobelopp i kundreskontran. 
Avvikelser har reglerats gentemot kund. 

• Regionservice: Granskning har skett inom området e-faktura och de leverantörer som inte uppfyller 
lagkravet har kontaktats för rättelse. Granskning har även skett avseende leverantörsfakturor vid 
byggnationer. Granskningen har resulterat i en ny rutin.
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Resultat av genomförda kontroller

• Förvaltningsspecifika kontrollmoment (exempel):

• IT förvaltningen: Granskning av listor avseende personer med passerkort. Granskningen har resulterat i 
vissa justeringar har gjorts. Granskning har även genomförts IT säkerhet. Avvikelser av mindre karaktär 
har identifierats och åtgärder pågår. 

• Kalmar länstrafik: Granskning har gjorts avseende trafikavtal. Inga större avvikelser har identifierats, men 
rutiner kommer att upprättas/uppdateras under 2021. Granskning har även gjorts av trafikföretagens 
miljöredovisning. Avvikelser har identifierats och återkoppling sker i möten för kvalitet- och 
avtalsuppföljning. 

• Sammantaget är resultatet av genomförda kontroller att inga avvikelser av väsentlig karaktär identifierats. 
Mindre avvikelser har rättats och förbättringsåtgärder pågår eller har genomförts.
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Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Christer Holmgren, trafikdirektör
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Kultur som mötesplats innan pandemin
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Från fysiska mötesplatser till digitala upplevelser och interaktivitet

• Kulturlivet stängdes mer eller mindre ner i 
mars 2020

• Regionen utlyste under våren 2020 stöd för 
omställning och stöd

• I dec 2020 utlystes extra digitalt 
omställningsstöd till regionala 
kulturverksamheter
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Axplock från beviljade digitala omställningsstöd

• Inspelade föreställningar till skola och 
allmänhet

• Digitala pedagogiska program
• Ljud poddar och filmer
• Digitala utbildningar/kurser
• Teknisk kompetensutveckling och utrustning
• Utveckla digital betaltjänst
• Nya digitala arbetsmetoder

Inspelning av konsert. Länsmusiken
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Den digitala omställningen

Livestreaming 

Filmer

Pedagogik

Digitala kurser/föreläsningar

Liveföreläsning. Kalmar läns museum
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Några slutsatser

• Ny scen skapats

• Ökad tillgänglighet till det regionala 
kulturutbudet

• Skapat ökat intresse

• Långsiktigt - komplement

• ”Tvingat” fram ny kompetens

• Drivkraften att nå ut bidrar till 
förändringsvilja
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2019

35
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Reser varje månad

Reser varje vecka

2020

Resefrekvens i kollektivtrafik i Kalmar län

30 % återkommande resenärer23 % återkommande resenärer

2020 n=2 446 2019 n=2 401
n= antal respondenter
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Bil, förare Bil, pass Kollektivtr Cykel Gång Annat
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Bil, förare Bil, pass Kollektivtr Cykel Gång Annat

Huvudsakligt färdmedel/färdsätt under senaste resan, länsinvånare
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Resvanor Kalmar län 2020

2020 
n =2 432

n= antal respondenter

2019
n=2 388
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Resvanor – Bilist/Växlare/Kollektivtrafikresenär utveckling över tid



kalmarlanstrafik.se

• Återställa förtroendet för kollektivtrafiken
• Skapa trygghet i kollektivtrafiken
• Anpassning till nya resmönster
• Nya modeller för period- och 

enkelbiljetter
• M.m arbetet fortsätter…

Gemensamma prioriterings områden inom 
Svensk kollektivtrafik
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• Återställa förtroendet för kollektivtrafiken
• Skapa trygghet i kollektivtrafiken
• Anpassning till nya resmönster
• Nya modeller för period- och enkelbiljetter
• Riktade kampanjer
• Framtida anpassning av fordon
• Arbetet kommer att fortsätta…

Välkomna tillbaka av våra resenärer!
Kalmar länstrafik
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