
regionkalmar.seregionkalmar.se

Regionstyrelsen 12 maj 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 12 maj 2022

Hållbar utveckling i hela länet 

Investeringsstöd – Helena Nilsson

Biljettförsäljning och resande - Christer Holmgren 

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 

Avslutning av förbättringsprogrammen – Magnus Persson

Samverkan runt äldre – Sofia Hartz

1177 Digitala invånartjänster  – Lina Isaksson

Tillgänglighet och planering inför sommaren – Niklas Föghner, Johan Rosenqvist, Mats Petersson 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Helen Persson

God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson 
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Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson
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Förslag till förändringar företagsstöd - investeringsstöd

Möjlighet till investeringsstöd

• För hårda investeringar i byggnader, 
maskiner och inventarier. Dock ej re-
investeringar. ”Trappstegsliknande 
utvecklingssteg”.

• Stöd i stödområde: 20 – 300 tkr, max 35 
% av godkänt stödunderlag. 

(Emmaboda, Hultsfred, Högsby,   

Oskarshamn, Torsås och Västervik).

• Stöd utanför stödområde: 20 – 300 tkr, 
max 25 % av godkänt stödunderlag.

• Storlek/omfattning på verksamheten för 
att få stöd (1 anst enl. senaste 
årsbokslut, oms > 1mkr)
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Förslag till förändringar stöd till kommersiell service

Stöd kommersiell service –

investeringsbidrag

• Regionen förbereder för att kunna 

handlägga ansökningar för 

investeringsbidrag för kommersiell 

service med start efter sommaren 2022

• Region har nära dialog med Lst om 

eventuella frigjorda medel (inom LBP). 

Sökande vänder sig i första hand till Lst. 

• Möjlighet att ”fånga upp” eventuella 

drivmedelsstationer som ej är 

stödberättigade enligt det tillfälliga stödet 

för korrosionssäkring av rörledningar
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Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

kalmarlanstrafik.se
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Biljettförsäljning

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

A
n

ta
l b

ilj
et

te
r

Försäljning antal enkelbiljetter 2019/2020/2021/2022

2019 2020 2021 2022



kalmarlanstrafik.se

Biljettförsäljning
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Biljettförsäljning
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Biljettförsäljning
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Resande
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Självfinansieringsgrad 

Självfinansieringsgrad - hur stor del av Kalmar länstrafiks kostnader som täcks av exempelvis biljettintäkter eller 
egenavgifter.

januari februari mars

Allmän 
kollektivtrafik

Serviceresor Allmän 
kollektivtrafik

Serviceresor Allmän 
kollektivtrafik

Serviceresor

32,5 % 15 % 41,4 % 19,2 % 45,4 % 21 %

Ackumulerad självfinansieringsgrad i %
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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Förbättringsprogram

Magnus Persson
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Nationella KlinSim-dagar 24-25 mars – simulering och klinisk träning
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Avslutning förbättringsprogram 2021
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Ett uppdaterat förbättringsprogram
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Påbyggnadsmoduler: Förändringsledning och förbättringskunskap
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Samverkan vid vård av äldre

Sofia Hartz
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Prioriterade områden

• Hälsofrämjande och förebyggande 

insatser

• Nära vård

• Insatser för de mest sköra äldre
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Hälsofrämjande och förebyggande insatser

• Pilot preventiva hembesök

• Psyk E – bas senior

• Munhälsoutbildningar och munhälsobedömningar

• MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa -
erbjudande om utbildning för 
pensionärsorganisationer

• Stor inspirationsdag 2 december 2021: Det blir så 
mycket bättre för Äldre i Kalmar län. Tema: 
Hälsofrämjande arbete och Psykisk ohälsa

• Sund smart stark senior
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• Ska göras när den enskilde (vuxna som barn) 

har behov av samordning av insatser från 

kommun och region.

• SIP är den enskildes plan och beskriver det stöd 

och de insatser som den enskilde har behov av 

från både socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården samt övriga aktörer

• SIP planeras och upprättas tillsammans med 

den enskilde utifrån frågan: Vad är viktigt för 

dig?

• Utvärderas 

Nära vård - Samordnad individuell Plan (SIP)

Det är oss det handlar om - en film om Samordnad 

Individuell Plan - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ogRSrDO-ZTQ
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• Syftet med fast vårdkontakt är att det ska finnas en tydligt namngiven person så 
att patient/vårdnadshavare och närstående ska veta vem de kan vända sig till. 

• Fast vårdkontakt utses utifrån individfokus och beroende på helhetssituationen.

• Fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, 
ansvaret ligger på verksamhetschef. Fast vårdkontakt kan utses i t.ex
öppenvården, slutenvården eller i hemsjukvård. 

• Bedömningen ska grundas på patientens behov och vilken kompetens som bäst 
kan tillgodose behovet.

• En person kan ha flera fasta vårdkontakter men endast en med 

samordningsansvar. 

Nära vård – Fast vårdkontakt



Måluppfyllelse Somatik 



Måluppfyllelse Psykiatri
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1177.se 
Digitala invånartjänster

Lina Isaksson 



Synpunkter och klagomål –ny e-tjänst på 1177.se 

• Den 31 mars infördes en ny e-tjänst på 1177.se för invånare och patienter att lämna 
synpunkter och klagomål till vården. 

• Även Patientnämnden har övergått till nya tjänsten. Patientnämnden har hittills fått in drygt 
30 ärenden via tjänsten.

• Hittills är 280 mottagningar/verksamheter anslutna till tjänsten. 

• Bidrar till en enkel, enhetlig och säker hantering av klagomål. En tydlig väg in via 1177.se 
underlättar för både invånare och vårdgivare.

• Att alla använder samma formulär gör det möjligt att ta ut statistik på verksamhets-, 
vårdgivar-, region- och nationell nivå.

30



Besök på 1777.se –Kalmar län

31
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Antal invånarkonton - Kalmar län

32

Antal invånarkonton 218 747

Andel invånarkonto 
med avisering

83%

Andel invånarkonton 
med avisering via e-
post 

50%

Andel invånarkonton 
med avisering via SMS

79%
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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 behandlingsprogram under utveckling

I Sydöstra sjukvårdsregionen:

• Behandling av långvarig smärta

• Axelhjälpen – mindre smärta med rätt träning

• Egenvård vid operation

• Sexuell rehabilitering vid prostatacancerbehandling - tre program
– Sex, samliv och relation – hormonbehandling vid prostatacancer
– Sex, samliv och relation – operation eller strålning vid prostatacancer
– Sex och singel – operation eller strålning vid prostatacancer

• IBS-skola

• Osteoporosskola

35 Regionstyrelsen maj 2022



Aktiva program i Region Kalmar län

Egenutvecklade

• ABC: Matdagbok

• Artrosskola (SÖSR)

• Endometriosskola

• Livsbalansen – stress och återhämtning (SÖSR)

• Matdagbok

• Medveten närvaro

• Sjukskrivningskollen

• Skatta ditt mående

• Träningsdagbok

Regionstyrelsen maj 202236

Inköpta/upphandlade/nationell

• Barn med språkstörning – stöd från logopeden (VGR)

• Hjärtskolan för dig med kranskärlssjukdom (VGR)

• iKBT-program, flera diagnoser (upphandlade)

• Min vårdplan cancer, flera diagnoser (RCC)

• Möt ditt barns oro (RJL)

• Röstövningar (VGR)

• Tobakshjälpen (RJL)

Mer information på sydostrasjukvardsregionen.se

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/digital-utveckling/designstudion/stod-och-behandlingsprogram/sexuell-rehabilitering-efter-prostatacancer/
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Tillgänglighet

Johan Rosenqvist, Mats Petersson, Niklas Föghner
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Vårdgarantin mars 2022 (feb 2022)

Typ av besök Andel väntande inom 90 dagar

Region Kalmar län                   Rikssnitt

Första kontakt 81% (77%) 70% (68%)

Operation/åtgärd 73% (71%) 58% (56%)

Typ av besök Andel genomförda inom måldatum

Region Kalmar län                   Rikssnitt

Återbesök 86% (87%) 80% (81%)



regionkalmar.se  |

Tillgänglighetsöverenskommelsen 2022- prestationsmål 

Första besök respektive operation/åtgärd 
specialiserad vård (inkl. psykiatri) 

• Andel som har väntat kortare än 60 dagar

• Andel som har väntat över 180 dagar

Återbesök specialiserad vård

• Andel genomförda besök inom måldatum

Barn- och ungdomspsykiatrin

• Andel genomförda första besök inom 30 dagar

• Andel som har väntat kortare än 30 dagar till 
fördjupad utredning 

• Andel som har väntat kortare än 30 dagar till 
behandling

Primärvården

• Medicinsk bedömning inom 3 dagar

Två sätt att prestera:

Uppnå ett visst målvärde

eller

Förbättring sedan föregående 

år/månad
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Utfall - prestationsmålen 

Indikator Februari Mars 

Första kontakt andel väntande inom 60 dagar 

Första kontakt andel långväntare över 180 dagar

Operation/åtgärd andel väntande inom 60 dagar

Operation/åtgärd andel långväntare över 180 dagar

Återbesök andel genomförda inom medicinskt måldatum

BUP- andel genomförda första besök inom 30 dagar

BUP- andel genomförda inom 30 dagar till fördjupad utredning 

BUP- andel genomförda inom 30 dagar till behandling

Primärvården- medicinsk bedömning inom 3 dagar
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Psykiatriförvaltningen
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Arbete med väntetider i vården och tillgänglighet 

Inför 2018: Uppdrag 
till förvaltningarna att 

utse väntetids-
samordnare.

2019: Kartläggning av 
väntetider i vården 
samt tillgänglighet.

2019: riktlinjer för 
bl.a. remisshantering 
och enhetlig hantering 

av tillgänglighet tas 
fram.

2020: Arbete med 
automatiserad 

inrapportering och 
utökad data.

2020: Arbete med 
handlingsplan för 
ökad tillgänglighet 

inom BUP.

2020: Information och 
utbildning till 

vuxenpsykiatri inför 
del 2.

2021: Automatisk 
inrapportering från 

psykiatriförvaltningen 
till SKR. 

2021/2022: 
Direktupphandling av 
hyrpsykologer för NP 

utredningar klar. 

2021: Fortsatt arbete 
med basutredning  

ADHD samt BCFPI.

2021: Arbetsgrupp 
inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen 
startad.

2022: Löpande
kvalitetsgranskning av 
externa upphandlade 

utredningar.

Höst 2022: 
Upphandlingen av 

NP-utredningar för att 
säkra långsiktigt 

behov.
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Arbete med väntetider i vården och tillgänglighet 

Inför 2018: Uppdrag 
till förvaltningarna att 

utse väntetids-
samordnare.

2019: Kartläggning 
av väntetider i vården 

samt tillgänglighet.

2019: riktlinjer för 
bl.a. remisshantering 

och enhetlig 
hantering av 

tillgänglighet tas fram.

2020: Arbete med 
automatiserad 

inrapportering och 
utökad data.

2020: Arbete med 
handlingsplan för 
ökad tillgänglighet 

inom BUP.

2020: Information och 
utbildning till 

vuxenpsykiatri inför 
del 2.

2021: Automatisk 
inrapportering från 

psykiatriförvaltningen 
till SKR. 

2021/2022: 
Direktupphandling av 
hyrpsykologer för NP 

utredningar klar. 

2021: Fortsatt arbete 
med basutredning  

ADHD samt BCFPI.

2021: Arbetsgrupp 
inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen 
startad.

2022: Löpande 
kvalitetsgranskning 

av externa 
upphandlade 
utredningar.

Höst 2022: 
Upphandlingen av 

NP-utredningar för att 
säkra långsiktigt 

behov.

Proaktivt arbete för 
att balansera behov 

och produktion.
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Primärvårdsförvaltningen
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Tillgänglighet 

• Samma antal kontakter under pandemin 
som innan.
-vaccinationer ej inräknade. 

• Äldre och kroniker större andel av besök

• Högst tillgänglighet - enligt våra invånare 
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Invånarnas upplevelse av väntetider 
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Hälsoval | Medicinsk bedömning inom 3 dagar 
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Hälsoval | Telefontillgänglighet
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Planering inför sommaren

Niklas Föghner, Johan Rosenqvist, Mats Petersson 
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Juni, juli, augusti på sjukhusen och Diagnostiskt centrum

• Bemanning i sommar

• Något färre vårdplatser

• Brist på särskilda yrkesprofessioner
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Sommarbemanning inom psykiatri

Verksamhet Klar Åtgärder Beviljas 

semester

Vuxenpsykiatri

Öppenvård

Ja • Omfördelning av resurser

• Samlar mottagningar på en plats

• Sommarvikarier 

• Övertid

• Framskjuten semester

• Hyrsjuksköterskor

• Något färre vårdplatser

• Ingen bonus

Ja

Vuxenpsykiatri

Heldygnsvård

Ja

Barn- och ungdomspsykiatri

Öppenvård

Ja

Barn- och ungdomspsykiatri

Heldygnsvård

Nej
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Bemanning och öppettider under juni, juli, augusti 

Primärvården är öppen som vanligt 

Vård utifrån behov
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Behålla och 
utveckla 

kompetens

Arbeta för 
hälsofrämjande 

och jämlika 
arbetsplatser
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Kompetensförsörjning 

▪ Analys och planering av 

kompetensförsörjning

▪ Samverkan lärosäten

▪ Samverkan regioner, 

kommuner, andra aktörer

▪ VO-college

▪ Läkarprogrammet

▪ AT, ST, BT, PTP

▪ Strategiska 

Utbildningsinsatser

▪ VFU

▪ Insatser mot grundskole- och 

gymnasieelever

▪ Utlandsrekrytering

▪ Utbildningsanställningar

▪ Karriärmodeller

▪ Introduktionsprogram /Digital 

introduktion

▪ Nära Vård

▪ Lär- och kompetensplattform 

och E-lärande

▪ Arbetsuppgifter och karriär 

kopplat till 

specialistutbildning (usk)

▪ Utveckling av yrkesroller

▪ Stärka kompetensförsörjning 

av psykologer 

▪ Kompetenscentrum

▪ Skyddad yrkestitel 

undersköterskor

▪ Sveriges viktigaste jobb

▪ Strategiskt arbete med 

arbetsgivarvarumärket

▪ Målgruppsinriktade 

rekryteringsaktiviteter

▪ Rekryteringssystem och 

testverktyg

Strategisk 

Kompetensförsörjning

Utveckla och behålla 

medarbetare
Attrahera och rekrytera 

medarbetare
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Utveckla och behålla medarbetare 

• Sedan 2015 tom. hösten 2021 har 271 

medarbetare påbörjat en 

utbildningsanställning finansierad av centrala 

medel. 

• Erbjudande om heltid - 88,4% har heltid

• Vårdförbundets avtal klart

• Pensionsavtalet

• Återhämtningsmedel och insatser: ser över 

möjligheten att erbjuda efter sommaren 

• Specialistutbildning för undersköterskor: 

förslag att öppna upp arbetsgivarfinansierad 

riktlinje att omfatta specialistutbildning för fler 

yrkesgrupper 
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Attrahera och rekrytera medarbetare 

• Värd för kommande seminarium för studie- och 

yrkesvägledare på högstadiet, gymnasiet och Vux 

i Kalmar län. 

• Anställt ca 40 av de sjuksköterskor som tar 

examen i juni 2022

• 5 av läkarstudenterna som tog examen i januari 

2022 har fått AT i regionen. 

• BT – start hösten 2022

• Språkutbildning och språkpraktik

• Fler till Kalmar län – samverkan och kunskap: Fler 

och bättre inom inflyttning. 
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En hälsofrämjande arbetsplats 

• Arbetsmiljöverkets inspektion

• Delegeringen arbetsmiljöuppgifter

• Uppföljning arbetsmiljöarbetet

• Utbildningsinsatser 

• Rapportering tillbud och olyckor

• Arbetsmiljö vid introduktion

• Företagshälsovårdens uppdrag 

• Återhämtning 

• Sjukfrånvaro januari-mars: 8,17%
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God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson
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Ekonomisk prognos för 2022 – efter mars

• Stora osäkerheter i de ekonomiska förutsättningarna

• Smittspridning under inledningen av året

• Intäkter ej i nivå med innan pandemin

• Uppdämt vårdbehov efter pandemin

• Fortsatt uppdrag avseende vaccinationer

• Det oroliga världsläget påverkar regionen på flera plan

• Verksamhet relaterat till flyktingar

• Fortsatt osäkra prognoser avseende skatteunderlaget

• Stor påverkan på globala råvarupriser

• Större kostnader för beredskapsåtgärder

• Större svängningar i regionens placerade pensionsmedel
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Ekonomisk prognos för 2022 – efter mars

• Resultatprognos för 2022 0 mnkr, 

• Orealiserade förluster uppgår till 202 mnkr

• Resultatprognos enligt balanskrav uppgår till 202 mnkr

• Skatter och utjämning är bättre än budget med 146 mnkr

• Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,0 procent till och med mars

• Fortsatt påverkan av riktade statsbidrag

• Förväntad hög prisutveckling

• Nettokostnadsutveckling i prognosen uppgår till 6,9 procent

• Bemanningsbolag, kostnad till och med mars har ökat med 21,4 procent

• Prognos avseende 2022 är i nivå med 2021
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Nettokostnadsutveckling 2022
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Budgetavvikelse 2022

Budgetavvikelse i Mkr 2021

Merkostnader 

2021  till följd 

av covid-19

Bokslut 2021 

exkl 

merkostnader

Prognos efter 

mars 2022

Regionstyrelsen som driftsnämnd:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -303,9 124,6 -179,3 -304,0

Primärvårdsförvaltningen 30,8 5,3 36,1 -6,0

Psykiatriförvaltningen 15,6 0,5 16,1 8,6

Folktandvården 0,0 0,0 -4,0

IT-förvaltningen -11,1 2,0 -9,0 -6,5

Regionservice -8,0 20,3 12,3 -15,4

Centraladministrerad verksamhet -2,6 8,6 6,1 42,4

Regionrevisionen 0,6 0,6 0,4

Summa -278,6 161,4 -117,1 -284,5

Regionala utvecklingsnämnden

Regional utvecklingsförvaltning 5,2 0,3 5,5 2,0

Summa 5,2 0,3 5,5 2,0

Kollektivtrafiknämnden

Kalmar länstrafik -71,5 13,2 -58,3 -83,4

Summa -71,5 13,2 -58,3 -83,4

Summa nämnder -344,9 174,9 -169,9 -365,9

Finansiering 924,3 -174,9 749,4 171,0

Total 579,4 0,0 579,5 -194,9
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Ekonomisk uppföljning mars, övrigt

• Investeringar uppgår till 86 mnkr

– Fastigheter 67 mnkr

– Inventarier och immateriella tillgångar 19 mnkr

• Likvida medel mars uppgår till 1 513 mnkr

– Ökning sedan årsskiftet med 86 mnkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 2 405 mnkr

– Minskning sedan årsskiftet 167 mnkr

• Pensionsåtagande vid årets slut (prognos) 7 365 mnkr
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