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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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Hållbar utveckling i hela länet
Helena Nilsson

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
Nationell patientenkät – Johan Rosenqvist, Magnus Lagerlund

En av Sveriges bästa arbetsplatser
Delårsrapport – Helen Persson

God ekonomisk hushållning
Delårsrapport – Lars Mattsson
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Hållbar utveckling i hela länet
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Genomförande strategi Smart Specialisering – Område för kapacitetsutveckling 
industriell utveckling

Fokus kompetensförsörjning och -
utveckling

• Industriforum

• Rapport ”Kompetensbehov – industri 
och teknik 2021”. 

• Kompetenslyft Kalmar län

• Dialog med LNU om möjliga 
samverkansområden

• Överenskommelse LtU
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Folkhögskolor - Delårsrapport augusti 2021 

Nöjda deltagare under senaste läsåret genom:
• Mycket gott bemötande från andra kursdeltagare.

• Mycket gott bemötande från personal.

• Möjligheter att påverka sin studiesituation.

• Väl fungerande specialpedagogiskt stöd för att nå
individuella studiemål (Även under perioder med 
distansstudier).

• Väl fungerande digital omställning.

Regional utvecklingsförvaltning - Helena Nilsson och Carl Sundbring
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Folkhögskolor – fortsättning Delårsrapport augusti 2021 

Utmaningar:
• Aktivt arbete med social och miljömässig 

hållbarhet (distansstudier).

• Kultur som innehåll i samtliga kurser.

• Något färre antal i jobb 6 månader efter 
avslutad yrkesutbildning.  

Regional utvecklingsförvaltning - Helena Nilsson och Carl Sundbring
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Johan Rosenqvist 
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Direktrekonstruktion - bröst

Strålbehandling; 38

Lämplig för
direktkonstruktion; 

16

Män; 3

Ökad risk för 
komplikationer; 17

Mastektomi 2020 op 74 patienter

Ej Tillfrågad; 6

Valt 
direktrekonstruk

tion; 4

Ej intresserad 
direktrekonstruk

tion; 6

Lämpade och tillfrågade för 
direktrekonstruktion 2020 16 patienter
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Nationellt patientenkäten 2021

Specialiserad sjukhusvård – sluten
• Stabilt höga nivåer

• Något högre än riket

Specialiserad sjukhusvård – öppen
• Stabilt höga nivåer

• Högre än riket

• Förbättringar inom alla områden
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Öppenvården – distanskontakt vs fysiskt vårdbesök
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Helhetsupplevelse av besöken
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Typ av besök - distanskontakt vs. fysiskt vårdbesök
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Återkommande besök?  – distanskontakt vs. fysiskt vårdbesök
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Upplevelse känslomässigt stöd – distanskontakt vs. fysiskt vårdbesök



regionkalmar.se  |

Bemötande
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Onkologiska kliniken

Magnus Lagerlund, verksamhetschef
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Onkologiska kliniken

• Hur jobbar vi med NPE-resultaten?
• Distansmöten
• Utvärdering av videomötestjänsten 

eVisit – samarbete med 
Linnéuniversitetet.
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NPE 2021 – Onkologiska kliniken
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson
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Strategisk kompetensförsörjning – delårsrapport 2021

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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Utveckla och behålla medarbetare 

• Utbildningsanställningar: 
Våren 12 medarbetare 
Hösten drygt 30 medarbetare

• Erbjudande om heltid - 88,4% har heltid

• Löneutveckling – individuell lönesättning och 
jämställda löner

• Återhämtningsmedel och insatser

• Utbildningsinsatser omställningsfonden

Attraktiv
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Attrahera och rekrytera medarbetare 

• Rekryteringsarbetet pågått nästan som vanligt –
omställning till digitalt , ex digital prao-presentation

• Arbetsgivarvarumärke 

• Rekrytering till sommarjobb – 350 medarbetare 

• Utlandsrekrytering 

• Fler till Kalmar län

• BT – upplägg för första rekryteringar klart

• Avtal Linnéuniversitet VFU socionomer och 
psykologer

Attraktiv
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En hälsofrämjande arbetsplats 

• Utveckling av processer och rutiner

• Utbildningsinsatser – utveckling i 
samverkan pågår

• Företagshälsovård nytt uppdrag –
utvecklingsarbete startat

• Återhämtning 

• Sjukfrånvaro: 
Januari-augusti 2021: 5,63% 
(minskning med 5,3% jämfört med 2020) 

Hälsofrämjande
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Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap 

• Chefsstöd under pandemin - mycket sakkunskap påverka 
kommande utvecklingsinsatser, exempelvis 
arbetsmiljöområdet

• Kunskapslyft stödfunktioner – 13 utbildningar genomförda

• Återhämtningsinsatser

• Viss chefsutveckling har kunnat fortsätta med digital 
omställning

• Förberedelse uppstart traineeprogram, UL och lagutveckling 

• Förvaltningsvisa insatser

Hälsofrämjande
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God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson



regionkalmar.se

Ekonomisk prognos för 2021 – efter aug

• Resultatprognos för 2021 426 Mkr, 
• Orealiserade vinster uppgår till 165 Mkr
• Resultatprognos enligt balanskrav uppgår till 261 Mkr
• Skatter och utjämning är bättre än budget med 121 Mkr
• Nettokostnadsutvecklingen är svår att analysera, 2,9% t o m aug

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

• Bemanningsbolag, kostnad t o m aug i nivå med ifjol
• Prognos avseende 2021 är över nivån för 2020 (9%)
• Högre kostnader för sjuksköterskor
• Lägre kostnader för läkare
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Nettokostnadsutveckling 2021
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Budgetavvikelse 2021
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Ekonomisk uppföljning aug, övrigt

• Investeringar uppgår till 387 Mkr
– Fastigheter 313 Mkr
– Inventarier och immateriella tillgångar 74 Mkr

• Likvida medel aug uppgår till 1 315 Mkr
– Ökning sedan årsskiftet med 335 Mkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 2 492 Mkr
– Ökning sedan årsskiftet 296 Mkr

• Pensionsåtagande vid årets slut (prognos) 7 306 Mkr
– Varav ansvarsförbindelse 3 694 Mkr
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Väsentlig information efter prognostillfället

• Värdering KLP september - 42 Mkr
• Skatteunderlagsprognos september + 38 Mkr
• Likvida medel september 1 357 Mkr (+ 377 Mkr sedan 

årsskiftet, + 42 Mkr sedan augusti)
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Mål och mått - Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått Utfall Målvärde 2021

Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik 52 % (K 52 %, M 52 %) 55 %

Patienternas helhetsintryck av vården SOM. ÖV 92 % (K 92 %, M 93 %)

SOM SV 92 % (K 91 %, M 93 %)

93 %

92 %
Patienternas upplevelse av delaktighet 
och involvering i vården

SOM. ÖV 91 % (K 91 %, M 91 %)

SOM SV 84 % (K 84 %, M 85 %)

90 %

85 %
Patienternas upplevelse av tillgänglighet i 
vården

SOM. ÖV 92 % (K 92 %, M 92 %)

SOM SV 89 % (K 88 %, M 89 %)

91 %

90 %
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Mål och mått - Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått Utfall Målvärde 2021

Patienternas upplevelse av respekt 
och bemötande i vården

SOM. ÖV 92 % (K 92 %, M 92 %)

SOM SV 85 % (K 84 %, M 85 %)

91 %

90 %

Andel resenärer som är nöjda med 
senaste resan med Kalmar länstrafik

82 % (K 83 %, M 81 %) 85 %

Studerandes upplevelse och
nöjdhet med utbildningen på
folkhögskola

93 % (K 94 %, M 92%) 95 %



regionkalmar.se

Mål och mått - Hållbar utveckling i hela länet

Mått Utfall Målvärde 2021

Andel studerande som uppnår 
grundläggande behörighet på 
folkhögskolornas allmänna kurser

53 % (K 60 %, M 50 %) 75 %
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Mål och mått - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått Utfall Målvärde 2021

Antal fallskador äldre (ska vara lågt) 52/1 000 inv. (K 59 , M 
43)

54/1 000 inv. >80 år

Tillgänglighet – 1177-samtal som besvaras 
inom 9 minuter

10 % 40 %

Kontakt med primärvården samma dag 94 % 97 %

Medicinsk bedömning som genomförs av 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 
tre dagar

83 % 85 %



regionkalmar.se

Mål och mått - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått Utfall Målvärde 2021

Fast läkarkontakt i primärvården 75 % 85 %

Andel digitala vårdmöten 1,79 % 5 %

Förstabesök i den specialiserade hälso- och 
sjukvården inom 90 dagar (somatik och psykiatri) -
avser väntande

81 % 80 %

Operation/behandling inom 90 dagar i den 
specialiserade hälso- och sjukvården - avser 
väntande

61 % 80 %
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Mål och mått - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått Utfall Målvärde 2021

Förstabesök inom 30 dagar till barn- och 
ungdomspsykiatrin - avser väntande

71 % 72 %

Fördjupad utredning/ behandling inom 30 dagar 
vid barn- och ungdomspsykiatrin - avser väntande

16 % 72 %

Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad 38 % _
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Mål och mått - En av Sveriges bästa arbetsplatser

Mått Utfall Målvärde 2021

Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla 
verksamheter (ska vara lågt)

5,6 % (K 6,3 %, M 3,5 %) 5 %
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Mål och mått – God ekonomisk hushållning

Mått Utfall Målvärde 2021

Respektive årsresultat ska uppgå till minst 2 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

4,8 % 2 %

Investeringar ska finansieras utan extern upplåning Ja Ja
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Delårsbokslut augusti 2021

Med anledning av att de finansiella målen uppnås i prognosen, tillsammans 
med goda verksamhetsresultat i övrigt bedöms Region Kalmar län ha goda 
förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning för 2021
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