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Regionstyrelsen 13 december 2022

Informationspunkter



Övergripande mål i regionplanen för 2019-2021
regionkalmar.se

▪ Nöjda invånare och 

samarbetspartners

▪ Hållbar utveckling i hela länet

▪ Sveriges bästa kvalitet, 

tillgänglighet och säkerhet

▪ En av Sveriges bästa 

arbetsplatser

▪ God ekonomisk hushållning

Övergripande mål i regionplan | 2022-2024
regionkalmar.se
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Fokusområden 2022

Tillsammans

▪ Möter vi människor där de är

▪ Driver vi förbättring och innovation

▪ Främjar vi människors egenkraft
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Informationspunkter 13 december 2022

Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson 

Yvonne Aldentun

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 

Screening, tarmcancer – Johan Rosenqvist 

Resultat trycksår – Johan Rosenqvist 

Diabetesvård – Niklas Föghner 

Suicidprevention – Sofia Hartz

1177.se och invånartjänster – Lina Isaksson

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson

God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson 
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Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Christer Holmgren, trafikdirektör
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Syfte:

• bidra till ökad konkurrenskraft i länets näringsliv med en ökad 

näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet

• öka användandet av digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i 

syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa 

och välfärd 



Företagande
• 59 företagskontakter
• Cambio etablerat kontor i Kalmar
• Beslut om fokus på offentliga testbäddar
• 1 klinisk validering
• 1 EIC-ansökan
• WP-ansvar ”Access to Finance” & “Skills & training”
• Bolagsträffar
• Innovationsrådgivningsprocess
• Bolag i inkubation

Nyttiggörande
• Showroom – fysiskt och digitalt
• “Hack för hopp & hälsa”
• Framtidens rehabilitering och habilitering är Nära!
• Utredningar / rapporter /piloter
• Support 2025

Kompetens/erfa
• En del av HIOS nu HDS med både nationell och 

internationell förgrening
• Level Up
• TechHeads 2022



Välkommen till eHealth Arenas showroom!
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Region Kalmar län huvudman 2023-2024/-25

Region Kalmar län beslutat om en grundfinansiering till arenan på 5 miljoner kr 

per år 2023-2025. 

Placering på Linnéuniversitetet som medfinansierar lokalerna

Del av RKL:s stora satsning på e-hälsa i samverkan med LNU

Nära samverkan med Kalmar Sciencepark och regional inkubator

2.0
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Gemensamt ägande inom 3 år

Avsiktsförklang eller motsvarande med

• Länets kommuner

• Näringsliv

• Universitetet

Bildande av advisory board/styrgrupp med 

representation från aktörerna
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• En-dörr-in i innovationssystemet

• Bidra till att parterna, det offentliga, 

näringslivet och brukare/anhöriga, möts, 

samtalar och utvecklar förmåga att förstå 

varandra och möta de behov som 

parterna identifierar.

• Inventera behov och matcha dessa mot 

relevanta funktioner och processer i 

näringsliv och offentlig sektor.

• Synliggöra goda exempel och 

kommunicera arenans erbjudanden och 

resultat.



- en del av Health Innovation of Sweden

- en del av Health Data Sweden
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E-Health Arena 2.0 -
En del av länets samlade satsning på e-hälsa

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Yvonne Aldentun, Kalmar länstrafik
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Målet för det regionala utvecklingsarbetet är att skapa hållbar utveckling

Källa: RUS ”Klimat att växa i”, Region Kalmar län. (RS 31/10, RF 23-24/11)

Den regionala utvecklingsstrategin i ett större sammanhang

TFP
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Regional utvecklingsstrategi (4 år)

Regionalt Trafikförsörjningsprogram (4 år)

Regionplan (3 år)

Budget och verksam-
hetsplan (1 år)

Kalmar länstrafiks
interna rutiner

RUS:en vill se förbättrade 

pendlingsmöjligheter och 

vidgade arbetsmarknader.

Den regionala utvecklingsstrategin skickar signaler till flera nivåer
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Vilka är då målen i nuvarande trafikförsörjningsprogram?

Fem mål reviderades i TFP 2021-2029, nu är det dags att se över de andra två målen!

Resande

Marknadsandel

Kundnöjdhet

Skydd för miljön
Tillgänglighet

Nåbarhet

Ekonomi
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Projektmål för arbetet med aktualiseringen av TFP

• Olika trafiktypers syfte (användbarhet) ska göras tydligare

• Målet om nåbarhet (trafiken) ska revideras

• Målet för ekonomi ska revideras

• Ett ställningstagande kring relevansen av målet för resande bör göras i förhållande till 
målet om marknadsandel.

Vilken effekt vill vi se av det genomförda arbetet? 

• Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla regionen och vara till nytta för dess 
invånare

• Kollektivtrafiken ska vara miljömässigt effektiv

• Den allmänna kollektivtrafiken ska vara ekonomiskt effektiv.

Beakta människor, miljö 

och ekonomi i alla led för 

en hållbar utveckling 
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Så här använder vi tiden Nu inleder vi 

dialogfasen – och här 

behöver vi alla 

hjälpas åt!

År 2022

Info olika 

målgrupper

Projektdirektiv, 

projektplan

Info/dialog

Skriva

Godkänna 

remissförslag 

KTN, RS

Remiss 

kommuner 

m.fl.

Bearbetning 

korrigeringar

Beslut i KTN, 

RS, RF

Utredningar

År 2024År 2023



regionkalmar.seregionkalmar.se

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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Trycksår
Tjock- och ändtarmsscreening

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör  
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Trycksår - fortsatt låg andel

• Trycksår mäts två gånger per år, en nationell och 

en lokal mätning.

• Nio patienter (3,2 procent) på länets sjukhus hade 

vid mättillfället den 14 september trycksår som 

uppkommit under sjukhustiden. 

• Resultatet för riket var 10 procent. 
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Aktuellt gällande tjock- och ändtarmscancerscreening

• Startade september 2022 med 60-åringar 

och 62-åringar

• Nästa år tillkommer ytterligare två 

åldersgrupper

• Komplett utbyggnad är planerad till 2026

• Positiv respons från patienterna
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Diabetesbarometern och kvalitetsarbeten

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör 
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Diabetesbarometern 2022

Första gången enkät till patienter 

kombineras med resultat i Nationella 

diabetesregistret.

Rankad fyra i Sverige i samlad bedömning.
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Förbättringsarbeten diabetes, kvalitetsdialog Hälsoval

Hultsfred diabetes hypertoni

336
395

94

79

167
132

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mars 21 sept 22

Andel och antal patienter som har diabetes med 
olika blodtrycksintervall före och efter insats

 <140/85 mmHg 141/86-149/89 mmHg >150/90 mmHg

Stora trädgårdsgatan, Blomstermåla
sänkt andel med högt HbA1c

Färjestaden – diabetesskola

Stensö, Smedby, Esplanaden, Ljungbyholm, Riddarhusläkarna 
kardiovaskulär samsjuklighet

Gripen – Diabetiker 25 – 49 år, optimera behandling

Gamleby – revidera rutin för årskontroll

Blå Kusten – diabetesteam

Slottsfjärden – B12 brist vid metforminbehandling
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Suicidprevention

Sofia Hartz, planeringsdirektör 
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• Under 2021 dog 1 226 personer av 

säkert fastställda suicid i Sverige. 

• Av dessa var 873 män och 353 kvinnor, 

11 var barn under 15 år.

• I ytterligare 279 registrerade fall fanns 

misstanke om suicid.

• I Kalmar län dog 46 personer i suicid 

2021. Det innebär nästan en person per 

vecka.
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Förebyggande insatser på olika nivåer

Individanpassade 

insatser, t.ex. 

behandling av 

problem eller 

återfallsprevention.

Samhälle

Grupp

Individ

Förebyggande 

insatser till hela 

befolkningen.

Selektiva 

insatser för  

identifierade 

riskgrupper.
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Riskgrupper och riskfaktorer

• Tillgång till medel för suicid.

• Olämplig mediebevakning. 

• Stigma. 

• Tillgänglighet till hälso- och 

sjukvård. 

• Konflikter.

• Ekonomi. 

• Män.

• Äldre.

• Personer med beroendesjukdom.

• Psykisk ohälsa.

• Ensamkommande/asylsökande.

• Personer utsatta för mobbning.

• Våldsutsatta och våldsutövare. 

• Människor som förlorat en 

närstående i suicid. 

• HBTQ-personer.

• Tidigare suicidförsök.

• Psykisk sjukdom.

• Förluster av olika slag. 

• Missbruk och trauma. 

• Utanförskap och upplevd 

ensamhet.

• Diskriminering. 

• Genetiska och biologiska 

faktorer.
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Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper

2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i 

högriskgrupper för suicid

3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för 

suicid

4. Se suicid som psykologiska misstag

5. Förbättra de medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatserna

6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att 

minska suicid

7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner

8. Gör händelseanalyser efter suicid

9. Stöd frivilligorganisationer

Bred samverkan!
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Regionalt handlingsprogram för suicidprevention i Kalmar län

• 2023-2025

• Remiss under våren

• Beslut i Länsgemensam ledning i maj
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Öka kompetensen

• MHFA - Mental Health 

First Aid - Första hjälpen 

till psykisk hälsa.

• Youth Aware of Mental 

Health, YAM - elever i 

tonåren samtalar

• och lär sig om psykisk 

hälsa i vardagen. 

• Psyk-E Bas Suicid

Fördjupad kunskap.  

• Händelseanalys efter 

suicidhandlingar.

Minska risken för suicid

• Journalgranskning/analys 

av suiciderade patienter.

• Vårdförlopp 

suicidprevention-

sammanhållen vårdkedja 

med säkrare 

vårdövergångar samt 

bättre möjligheter att 

upptäcka och arbeta 

förebyggande med 

suicidnära patienter.

• Digital säkerhetsplan för 

suicidnära patienter.

• Ny rutin för 

efterlevandestöd.

• Minska risker i fysiska 

miljön.

Minska stigmat

• Internationella suicid-

preventiva dagen. 

• World Mental Health Day.

• Suicidpreventiv läns-

konferens.

• ”Psykiatrivecka” –

temavecka om psykisk 

ohälsa.

Riktade gruppinsatser 

• Insatser  för äldre män.

• Digital hbtq+ diplomering.

• Livsviktigt snack i skolan.

• Stöd till invånare med 

spelberoende och 

suicidrisk.
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Digital säkerhetsplan i samarbete med Suicide Zero
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1177.se och invånartjänster

Lina Isaksson, kommunikationsdirektör
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Besök på 1177.se – Kalmar län
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Antal besök
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Antal invånarkonton - Kalmar län
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Antal anslutna konton Antal invånarkonton 218 859 *

Andel invånarkonto 

med avisering
83%

Andel invånarkonton 

med avisering via e-

post 

51%

Andel invånarkonton 

med avisering via 

SMS

79%

* En minskning i antal konton har skett 

efter att Inera gjort en rensning av konton 

för personer som avlidit. Från sommaren 

2022 kommer automatisk rensning av 

konton för avlidna invånare att göras. 

Tidigare har detta gjorts manuellt.  
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Antal ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län 
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Stöd och behandling – Kalmar län 
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Stöd och behandling

▪ Psykisk hälsa primärvården utvecklar ett behandlingsprogram som ska främja psykisk hälsa. 

▪ Programmen behandlar bland annat depression, sömnproblem, tvångssyndrom och social 
ångest. Patienten får tillgång till vanligt förekommande interventioner utifrån KBT. 

▪ Programmet skiljer sig mot sedvanlig iKBT då uppföljningen sker via digitala videomöten och 
inte endast via meddelande i programmet. Dessutom är programmet mer individanpassat.

▪ Ett nytt stöd och behandlingsprogram ”Bli vän med din mage – stöd vid IBS” införs efter 
årsskiftet på våra dietistmottagningar. Dietister i Region Kalmar län har varit med och 
utvecklat programmet under året. 

▪ Allt fler går ett stöd och behandlingsprogram. 
Region Kalmar län hade 1674 pågående program i oktober 2022, att jämföra med 250 
pågående program i oktober 2018.
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Digitala vårdmöten – per förvaltning 
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör
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Behålla och 
utveckla 

kompetens

Arbeta för 
hälsofrämjande 

och jämlika 
arbetsplatser
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Årshjul HR-information RS

Arbetsmiljö, politikens roll 

och ansvar

Årsbokslut -

medarbetarperspektiv, 

hälsobokslut

Kompetensförsörjning 

och årets analys

Delårsrapport,  

Systematiskt 

arbetsmiljöuppföljning

Ledarskap och 

kompetensförsörjning

Ledarskap och 

kompetensförsörjning
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Så styrs arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljölagen

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets 

författningssamling

Regler och riktlinjer

Sveriges kommuner 

och regioner

Prevent

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöhandboken

Stöd på Navet Arbetsmiljöpolicy

Socialförsäkringsbalk

Arbetstidslag

Diskrimineringslag

Lagen om 

anställningsskydd

Lokala avtal

Arbetsmiljöförordning
Suntarbetsliv
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Arbetsmiljö, områden

Arbetsanpassning Sjukfrånvaro

Friska arbetsplatser Hot och våld

Fysisk arbetsmiljö

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Organisatorisk och 

social arbetsmiljö

Företagshälsovård

Arbetsanpassning Sjukfrånvaro

Friska arbetsplatser Hot och våld

Fysisk arbetsmiljö

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Organisatorisk och 

social arbetsmiljö

Företagshälsovård
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Social och organisatorisk arbetsmiljö

Den sociala arbetsmiljön handlar om 

möjligheter till psykisk hälsa och personlig 

utveckling. Den styrs av faktorer som

• arbetsorganisation

• arbetets innehåll och upplägg

• känslan av att befinna sig i ett sammanhang

• meningsfullt arbete

• eget ansvar, inflytande och kontroll över den 

egna arbetssituationen.

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om 

villkor och förutsättningar för arbetet som 

inkluderar 

• ledning och styrning

• kommunikation

• delaktighet och handlingsutrymme

• fördelning av arbetsuppgifter

• krav, resurser och ansvar
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Allas arbetsmiljö – allas ansvar

Regionfullmäktige

Regionstyrelse

Regionledning

Förvaltningsledning

Verksamhetsledning

Chefer

Medarbetare
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Regionfullmäktiges roll i arbetsmiljöarbetet

• Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i 

samband med att mål och riktlinjer tas fram för 

kommunen eller regionen.

• Fördela ansvarsområden till nämnderna och 

skriva in uppgifterna i reglementen för 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Se 

till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan 

nämnderna.

• Följa upp 1 gång per år att nämnderna driver 

verksamheten i enlighet med 

arbetsmiljöpolicyn och årligen följer upp sitt 

systematiska arbetsmiljöarbete.

• Ge nämnderna ekonomiska resurser för 

arbetsmiljöarbetet.
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

• De förtroendevalda i varje nämnd med 

verksamhetsansvar ska se till att det finns 

förutsättningar för att de aktuella lagarna 

följs.

• Förtroendevalda ser till att chefer och 

arbetsledare får ett väldefinierat och rimligt 

uppdrag, med alla de resurser, kunskaper 

och befogenheter som krävs för att driva 

verksamheten med en bra arbetsmiljö.

• Det praktiska arbetsmiljöarbetet sköts av 

chefer och medarbetare i det dagliga 

arbetet.

• Högsta ledningen har det yttersta 

arbetsmiljöansvaret.

• I kommuner och regioner ska det finns en 

skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter. .
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Skyddsombudens roll

• medarbetarnas företrädare i 

arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen

• vakar över arbetsförhållandena och 

kontrollera att arbetsgivaren uppfyller 

kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete

• deltar vid planeringen av nya eller 

ändrade arbetslokaler eller 

arbetsmetoder och medverka vid de 

riskbedömningar som ska göras
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Medarbetarens ansvar

• skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet

• följa givna föreskrifter och använda 

aktuella skyddsanordningar

• gärna delta ge förslag och synpunkter, 

särskilt vid riskbedömningar
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Så jobbar vi med systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete
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Mer läsning 

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar (SKR)

Styrelsen och politiker spelar roll för arbetsmiljön (Suntarbetsliv)

Så klarar du arbetsmiljöansvaret (SKR)

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/fortroendevaldasarbetsgivaransvar/arbetsmiljo/digitaltutbildningspaket.10743.html
https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-5/styrelsen-och-politiker-spelar-roll/
https://skr.se/download/18.67abbf2018378da662fad60d/1665646815528/Arbetsmiljoansvar-fortroendevalda.pdf
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God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson, ekonomidirektör
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Uppföljningsrapport efter oktober

• Återhämtning har gått snabbare än förväntat under inledning av året.

• Snabb avmattning under slutet av året

• Oron på finansiella marknaderna påverkar placerade pensionsmedel

• Fortsatt smittspridningen

• Högre sjukfrånvaro under inledningen av året

• En del intäkter är ej i nivå med innan pandemin

• Kvarstående merkostnader

• Fortsatt uppdrag avseende vaccinationer

• Det oroliga världsläget påverkar regionen på flera plan:

• Hög inflationstakt orsakar stigande priser (byggnation, energi, livsmedel, mm)

• Större kostnader för beredskapsåtgärder

• Högre bränslekostnader i kollektivtrafiken

• Osäkerheter i de ekonomiska förutsättningarna har varit stora under året
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Ekonomisk helårsprognos 2022 efter oktober

• Resultatprognosen uppgår till 0 mnkr

• Resultatprognosen enligt balanskravet är positiv och uppgår till 372,4 mnkr (orealiserade förluster)

• Skatter och utjämning beräknas bli bättre än budget med 262,7 mnkr. Ökar med 470,4 mnkr mot f g 
år, motsvarande 5,2 procent

• Finansnettot beräknas bli negativt med 342,7 mnkr och minskar med 668,9 mnkr mot föregående år

• Verksamhetens intäkter beräknas minska med 71,1 mnkr. Avser minskade riktade statsbidrag för 
testing- och smittspårning samt vaccinationer

• Pensionskostnaderna minskar mot f g år och beror främst på det förändrade livslängdsantagandet 
som bokfördes förra året. Totala lönekostnader beräknas öka med 3,1 procent (exkluderat effekten av 
livslängdsantagandet)

• Kostnader för köpt vård och läkemedel förväntas öka med 9,4 procent respektive 11,3 procent. 
Ökningen av kostnader för läkemedel är förväntad

• Kostnader för inhyrd personal, beräknas öka med 15,1 mnkr mot f g år, motsvarande 6,3 procent

• Förvaltningarnas budgetunderskott uppgår till 388,9 mnkr.
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Nettokostnadsutveckling 2022 beräknas till 6,9 procent

▪ Nettokostnadsutveckling efter oktober uppgår till 5,4 procent.

▪ Exklusive de ändrade livslängdsantaganden som bokfördes som en engångspost i april f g år (211,3 mnkr) 
uppgår nettokostnadsutvecklingen till 8,8 procent.

▪ För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen till 6,9 procent.

▪ Med anledning av det negativa finansnettot finns inte utrymme för kostnadsökningar om resultatmålet ska nås.
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Övrig bokslutsinformation

• Investeringar finansieras med egna medel.

– Januari-oktober: 452,6 mnkr, Helårsprognos enligt delårsbokslut: 670,2 mnkr

• Likvida medel 

– Per 31 oktober: 1 284,5 mnkr, negativt kassaflöde från årsskiftet med 143,0 mnkr

– Helårsprognos enligt delårsbokslut: 1 014,0 mnkr, negativt kassaflöde från årsskiftet med 413,5 mnkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 

– Värdet per 31 oktober är 2 314,5 mnkr med en negativ avkastning på 257,7 mnkr

• Pensionsåtagande

– Helårsprognos: 7 357,9 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3 699,0 mnkr 

• Likvida medel efter november uppgår till 1 304 mnkr: negativt kassaflöde med 119 mnkr sedan årsskiftet 

och positivt kassaflöde med 20 mnkr sedan oktober

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel november 2 403,1 mnkr (88,6 mnkr högre än i oktober)

Väsentlig information efter prognostillfället
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Budgetpropositionen



regionkalmar.se

Regeringens presentation av budgetpropositionen 2023 i korta drag

• Hög inflation och svag tillväxt

• Utbredd pessimism bland hushåll och företag

• Svensk ekonomi väntas befinna sig i lågkonjunktur 2023

• Försämrade prognoser sedan augusti

• Stor osäkerhet kring utvecklingen

Svagt åtstramande budget



regionkalmar.se


