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Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren

2020-2022 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska
utgöra årsbudget för 2020, varvid

 bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget
 bilaga 2 driftramar
 bilaga 3 kassaflödesbudget
 bilaga 4 balansbudget
 bilaga 5 A och B investeringsbudget
 bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2020

2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 11:86 kronor per
skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).

3. Regionfullmäktige fastställer förändring av prissättning av pneumokock- 
och influensavaccin i enlighet med riktlinje för pneumokockvaccination
av vuxna, att gälla från och med den 1 januari 2020.

4. Regionfullmäktige fastställer förändrade Prislista för allmän- och
specialisttandvård, att gälla från och med den 15 januari 2020.

5. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från
och med den 1 januari 2020.

6. Regionfullmäktige fastställer Taxa för kopia eller avskrift av allmän
handling, att gälla från och med den 1 januari 2020.

Bakgrund
Enligt kommunallagen ska en budget upprättas för kommande kalenderår. 
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
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Regionplan 2020-2022 är ett strategiskt plan- och styrdokument som binder 
samman vision och strategiska mål med den operativa verksamheten och ska 
vara vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och 
kvalitet. 

I samband med behandling av regionplanen behandlas också förändringar av 
priser och avgifter. 

Lars Mattsson
ekonomidirektör

Ingeborg Eriksson
regiondirektör

Bilagor
1. Regionplan 2020-2022 med bilagor
2. Riktlinjer för pneumokockvaccination av vuxna
3. Prislista för allmän- och specialisttandvård
4. Prislista Kalmar länstrafik
5. Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling
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1 Utmaningar under planperioden 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att klara klimatutmaningarna 

och främja en hållbar utveckling krävs ett ambitiöst arbete på flera plan. En miljömässig 

hållbar utveckling handlar om att utveckla länets naturresurser på ett cirkulärt och effektivt 

sätt. Vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är avgörande för regionens utveckling. För 

att trygga människors hälsa och de gröna näringarna därför viktigt att skydda råvatten i 

samhällsplaneringen, liksom att hushålla effektivt med de begränsade vattenresurserna. 

Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet. 

Arbetet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.   

Region Kalmar län ska arbeta för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet. 

För stärkt konkurrenskraft krävs bra tillgänglighet, både digitalt och för 

transportinfrastrukturen. Arbetet behöver fortsätta för färre och mer robusta 

arbetsmarknadsregioner. Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en avgörande fråga för 

länets långsiktiga tillväxt. Tillgång till rätt kompetens är grundläggande och utbudet av 

utbildning behöver stämma överens med arbetsmarknadens behov. En ytterligare förutsättning 

är att fler väljer att bo kvar och att vi kan ta tillvara all kompetens.  

Den demografiska utvecklingen de kommande åren kommer att innebära en stor ökning av 

åldersgrupperna yngre och äldre, vilket innebär att efterfrågan på samhällsservice kommer att 

öka. Fram till år 2030 beräknas den demografiska försörjningskvoten öka i länet, det vill säga 

de personer som är i arbete ska försörja fler. Den urbanisering som pågår inom länet gör att 

utmaningen blir än större på landsbygden. För att mildra effekterna av den förändrade de-

mografin behöver fler personer arbeta och där är insatser för förbättrad integration av 

utrikesfödda viktiga för att få in fler i arbete. Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 

vilket bland annat innebär krav på ungas delaktighet, rätt till god hälsa och icke-

diskriminering. 

Folkhälsoarbetet i Kalmar län handlar om att skapa goda förutsättningar att leva ett rikt och 

hälsosamt liv. En av Region Kalmar läns viktigaste uppgifter är att bidra till att främja en 

jämställd och jämlik hälsa hos länets invånare. Sundare levnadsvanor anses kunna minska 

hjärt- och kärlsjukligheten med upp till 80 procent. Det finns goda exempel där hälso- och 

sjukvården framgångsrikt stöttar människor att förbättra sina levnadsvanor. Möjligheten att 

tidigt upptäcka risk för sjukdomar kommer att utvecklas med ny teknik och nya arbetssätt. 

Hälsofrämjande arbete och prevention är en viktig pusselbit i att möta hälso- och sjukvårdens 

utmaningar och ligger väl i linje med utvecklingen av nära vård.  

Hälso- och sjukvården behöver reformeras så att mer resurser styrs till de delar i systemet som 

har bäst förutsättningar att hantera både närhet till patienter och komplexiteten i 

sjukdomstillstånd. Utvecklingen kommer att innebära en långsiktig omställning till en modern 

nära vård i Kalmar län. Utveckling av nära vård med ett person- och familjecentrerat 

förhållningssätt där invånarens egen kraft används kommer att vara en nyckelfaktor för att 

kunna erbjuda vård som både bättre motsvarar patienternas behov och är kostnadseffektiv. En 

del av den vård som idag bedrivs på sjukhus kan bedrivas i hemmet eller i anslutning till 

särskilt boende. Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik är en förutsättning.  

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för Regions Kalmar län och den kommer att 

påverkas av den demografiska utvecklingen och den svaga utvecklingen av länets invånare i 

arbetsför ålder. Den årliga ökningen av den totala sysselsättningen ser ut att vara hälften så 

stor som tidigare. Utmaningen ligger i att möta ett växande behov utan att antalet anställda 

ökar och samtidigt fortsätta utveckla kvalitet och service. Effektiviseringar kommer vara 

avgörande för att kunna klara välfärden och ge utrymme för Region Kalmar läns högt ställda 
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ambitioner. För att nå de högt ställda målen krävs engagerade och delaktiga medarbetare. Det 

behövs också chefer som tar ansvar, samarbetar över organisationsgränser och ser till Region 

Kalmar läns och invånarens bästa.  

Efter flera år av högkonjunktur med stark skatteunderlagstillväxt går vi nu in i en period av 

konjunkturavmattning och skatteunderlaget bedöms realt öka med mindre än 1 procent per år 

under planperioden. Kalmar län har därutöver lägre inkomstnivåer och befolkningstillväxt än 

riket i stort. Utvecklingen av länets ekonomi är avgörande för möjligheterna att finansiera 

befolkningens behov av välfärdstjänster och de investeringar som kommer att krävas. De 

kommande åren planeras investeringar för närmare 4,5 miljarder kronor och i samband med 

att lokaler färdigställs ökar kostnaderna för avskrivningar och drift. Flera av de planerade 

investeringarna i lokaler kommer att färdigställas efter planperioden och då ökar också 

kostnader. Det behöver därför finns en finansiell beredskap i de budgeterade resultaten för att 

klara kommande års resultatmål. För att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi föreslås i 

denna treårsbudget en höjd skatt från år 2020. Det innebär att hälso- och sjukvården ska 

kunna fortsätta utvecklas och ha en hög kvalitet. Det innebär också att det finansiella målet, 

om överskott motsvarande minst två procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag, 

kommer att uppnås.  
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2 Vision, värdegrund, strategi och mål  

Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv”. I allt 

vi gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat och kunnigt. 

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare. Vi arbetar 

för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett 

hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas. 

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation som erbjuder regional utveckling, hälso- 

och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning samt förutsättningar för kulturliv. Tillsammans med 

länets kommuner, lärosäten, näringsliv och andra aktörer vill vi skapa de bästa 

förutsättningarna för invånare, företag och organisationer i länet. 

Värdegrund  

En värdegrund är de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och 

handlingar. I Region Kalmar län är det förhållningssättet öppet, engagerat och kunnigt som 

ligger till grund för vårt arbete.  

Basen för värdegrunden är människovärdesprincipen om alla människors lika och unika värde 

samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Den bygger också på rättsliga principer som till exempel demokrati, 

legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning.  

Värdegrunden visar i vilken anda chefer och medarbetare ska agera och är en ständigt 

pågående process. En öppen och löpande dialog kring avvägningar i frågor om kultur, klimat 

och beteenden behöver pågå mellan alla medarbetare, på alla nivåer och i alla verksamheter. 

Öppet, engagerat och kunnigt – vad står orden för hos oss, hur vill vi vara? Vad ska 

känneteckna våra handlingar?   

Strategi  

Region Kalmar län ska arbeta för att ständigt förbättra verksamhetens kvalitet. Det gör vi 

genom strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många! Strategin bygger på kraften i allas 

engagemang och insatser. Att involvera, stötta och motivera medarbetarna är en av våra 

chefers viktigaste uppgifter. Våra medarbetare förväntas i sin tur ta ansvar för att förbättra och 

utveckla verksamheten. Det är självklart för oss alla att vi har två uppdrag – att lösa dagens 

uppgifter och att ta sig an framtidens utmaningar.  

I en lärande organisation är både de små förbättringarna och de större kliven betydelsefulla. 

Förbättringar i vardagen är ofta steget till något större. Vi förbättrar verksamheten 

kontinuerligt och metodiskt. Detta gör vi genom att mäta och utvärdera resultat, identifiera 

förbättringsområden, sätta mål, genomföra förbättringar, följa upp och ge feedback. Fokus i 

förbättringsarbetet är alltid att öka värdet för dem vi är till för. Därför involverar vi invånare, 

patienter, närstående, resenärer samt företag och organisationer i våra förbättringsarbeten. Det 

är den tänkta målgruppens behov som styr vår utveckling och det är där vi mäter om vi 

lyckas. 

Förbättringsarbete handlar till stor del om medarbetarnas engagemang och insatser. Chefen är 

kulturbärare i förbättringsarbetet genom att verka för ett klimat som uppmuntrar och tar 

tillvara på förbättringsidéer och innovativa lösningar som gynnar invånare och 

samarbetspartners. 
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Mål  

Regionplan 2020-2022 är det övergripande styrdokument som omsätter Region Kalmar läns 

vision och värdegrund till långsiktiga mål inom fyra målområden: Invånare och kund, 

Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi.  

Nöjda invånare och samarbetspartners (Invånare och kund) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 

Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 

både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.  

Hållbar utveckling i hela länet (Verksamhet) 

Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. 

Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i 

länet och i den egna verksamheten.   

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet (Verksamhet)  

Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet 

med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara 

person- och familjecentrerad, sammanhållen och ha invånaren i fokus.   

En av Sveriges bästa arbetsplatser (Medarbetare) 

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 

och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 

engagerade medarbetare. 

God ekonomisk hushållning (Ekonomi) 

Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla 

med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet.  
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3 Region Kalmar läns policy  

Region Kalmar läns policy innehåller grundprinciperna för verksamheten och det som 

ska vägleda oss i vårt dagliga arbete. Policyn beskriver hur vi arbetar och tar beslut för 

att nå våra uppsatta mål.   

Region i Kalmar län har visionen Tillsammans – för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vi 

utgår från våra invånares behov och erbjuder tjänster inom hälso- och sjukvård, tandvård, 

kollektivtrafik, utbildning och bildning. Vi fungerar som en samlande och pådrivande kraft 

för länets kultur och utveckling. Vårt förhållningssätt är öppet, engagerat och kunnigt.  

Region Kalmar län skapar förutsättningar för och inspirerar till goda möten, inom den egna 

organisationen samt inom och utanför vårt län. Samarbete, dialog och öppen kommunikation 

är kännetecknande för vår verksamhet. Genom att mötas bygger vi relationer och samhörighet 

som ger oss kraft att utveckla oss själva och länet. Därför tar vi initiativ till samarbete internt, 

externt, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det hälsofrämjande perspektivet 

präglar både våra möten med invånare och vår vardag kollegor emellan. Utifrån vår vision 

arbetar vi för att skapa en god och jämlik hälsa och livskvalitet hos alla kvinnor och män, 

flickor och pojkar i länet.   

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län får bra bemötande och god service. Vårt 

arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och präglas av att alla människor är lika mycket 

värda. Mänskliga rättigheter gäller för alla människor och alla människor har rätt till livet på 

lika villkor. Varje människa möts med respekt och utifrån sina förutsättningar. De vi möter 

behandlas likvärdigt oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, 

funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Region Kalmar läns verksamhet ska vara känd, 

tillgänglig och anpassad för barn.  

Region Kalmar län arbetar med systematiska förbättringar och innovativa lösningar för att 

utveckla verksamheten. Varje dag lite bättre – kraften hos många är vår huvudstrategi som 

genomsyrar allt vi gör. Genom att öppet lära av vad vi gör, av varandra och av andra 

förbättras verksamheten steg för steg. Ett innovativt klimat ska uppmuntra och ta tillvara på 

förbättringsidéer och innovationer från såväl medarbetare som chefer för att gynna invånare, 

patienter och medarbetare. 

Region Kalmar län verkar för hållbar utveckling och tar långtgående ansvar när det gäller 

miljö, etik och ekonomi. Vi tar initiativ och verkar för att långsiktigt förebygga ohälsa och 

minska påverkan på människa och miljö. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 

utgör ramen för arbetet. Kemikalier, avfall, transporter, energi, läkemedel, hållbara 

upphandlingar och klimat står för den betydande miljöpåverkan i den egna verksamheten.   

Verksamheten utgår från lagstiftning och andra specifika åtaganden som är relevanta för 

organisationens förutsättningar. Utvecklingsarbetet präglas av ett systematiskt och 

förebyggande arbetssätt med tydliga mål och uppföljning. Kvaliteten säkras genom att vi 

fortlöpande identifierar, dokumenterar, visualisera och förbättrar våra processer. Ansvar och 

befogenheter är definierade och dokumenterade. Information liksom kvalitets- och 

säkerhetsarbetet utgår från gemensamma etiska värderingar och lagar, regler och interna 

riktlinjer. Alla som kommer i kontakt med oss känner sig trygga med att vi finns här när de 

behöver oss och att informationen om dem hanteras korrekt.  

Våra arbetsplatser präglas av jämställdhet och mångfald. Cheferna är engagerade och tydliga 

ledare som leder genom att kommunicera, utveckla goda relationer och skapa förutsättningar 

för en god arbetsmiljö och ett effektivt arbete. Medarbetarna tar ansvar för sin egen, 

arbetsgruppens och verksamhetens utveckling. Kompetensutveckling sker varje dag och vi 
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arbetar för att trivas och växa tillsammans. Förbättringsförslag och idéer uppmuntras genom 

ett öppet klimat med högt i tak. Genom att öka delaktigheten, inte acceptera kränkande 

särbehandling och verka för en hälsosam arbetssituation når vi ett hälsofrämjande och hållbart 

arbetsliv.  

 

 
Bildtext: Region Kalmar län som organisation ska ta ett långtgående ansvar för hållbar 

utveckling, både när det gäller miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Agenda 2030 

och de 17 hållbarhetsmålen genomsyrar Regionplanen och de mest relevanta målen har lyfts 

inom respektive målområde i planen. 
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4 Invånare och kund: Nöjda invånare och samarbetspartners  

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 

Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 

både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.  

(Bild på mål 1,3, 5, 10, 16 agenda 2030) 

 Bra bemötande och delaktighet  

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska känna sig sedda, få bra bemötande 

och god service. Invånarna ska ha ett fortsatt högt förtroende för Region Kalmar län och för 

detta är ett bra bemötande, delaktighet och kommunikation viktiga delar. Värdegrunds- och 

bemötandearbetet ska fortsätta att utvecklas utifrån invånarnas upplevelse av bemötande och 

respekt.  

Region Kalmar län ska arbeta på ett sätt som stärker länsinvånarnas tilltro till det 

demokratiska systemet. Demokratiska fri- och rättigheter samt övertygelsen om alla 

människors lika värde är viktiga områden i arbetet. Region Kalmar län ska involvera 

invånare, civilsamhälle, näringsliv och länets kommuner i ett levande dialogarbete om 

utvecklingen av länet. Under planperioden ska en systematiserad medborgardialog införas, i 

enlighet med Sveriges kommuner och landstings modell. Ett första område för dialog med 

invånarna kommer att vara trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver kommer en digital 

ungdomspanel införas.  

Metoder för delaktighet ska utvecklas ytterligare och patient- och närståendemedverkan i 

lednings- och utvecklingsarbete ska fortsätta. Invånare med erfarenhet från hälso- och 

sjukvården är viktig resurs i utvecklingsarbete genom sitt fokus på värdet för patienter och 

närstående. Invånare som medverkar för att förbättra verksamheten ska få stöd för att kunna 

göra en bra insats. Under planperioden ska strategin för medborgar-, patient- och 

närståendemedverkan revideras för att ytterligare stärka arbetet.  

Region Kalmar läns verksamhet ska vara känd, tillgänglig och anpassad för barn. 

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 vilket bland annat innebär krav på ungas 

delaktighet, rätt till god hälsa och icke-diskriminering. För att tillgodose barnets rättigheter 

enligt barnkonventionen arbetar Region Kalmar län efter handlingsplanen Barnrätt – för varje 

barns bästa. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla sammanhang som rör barnet och 

barnets åsikt ska respekteras och beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Barn ska 

ges förutsättningar att medverka i sin egen livs- och hälsosituation, i utvecklingen av 

verksamheten, i ledningssammanhang och i den demokratiska, politiska processen. Region 

Kalmar län ska fatta beslut som rör barn utifrån barns behov och förutsättningar.  

Region Kalmar län har som mål att jämställdhetsintegrera all verksamhet för att alla invånare 

ska erbjudas en likvärdig service, oavsett kön. Detta innebär bland annat att könsuppdela 

statistik, analysera osakliga skillnader mellan könen och långsiktigt arbeta för att åtgärda 

dessa. Ett jämställdhetsperspektiv ska även genomsyra ärendeberedningen. Arbetet utgår ifrån 

handlingsplanen för jämställdhetsintegrering som bland annat innebär att medarbetare ska 

erbjudas en webbaserad grundutbildning i jämställdhetsintegrering.   

Kalmar länstrafik ska bli den mest uppskattade kollektivtrafiken i Sverige. För att lyckas 

behövs en struktur för utbildning i bemötande för all personal med kundkontakt. Trafikens 

uppbyggnad, tillgänglighet och struktur måste vara anpassad för att attrahera flertalet av 

länets invånare.   
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 Hälsa och välbefinnande 

Folkhälsa har ett nära samband med regional utveckling. Det omgivande samhället är en av 

flera faktorer som påverkar människors hälsa. God hälsa är samtidigt en förutsättning för att 

kunna arbeta. Därigenom påverkar folkhälsan utbudet av arbetskraft som i sin tur påverkar 

produktiviteten.  

Strategi för hälsa innebär att länets skola, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och 

sjukvård ska samordna sitt arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Strategin 

innehåller gemensamma mål fram till 2022. Arbetet med strategin ska intensifieras under 

planperioden genom bland annat riktade insatser. Fokus är insatser för barn och äldre. Under 

planperioden ska Region Kalmar län möjliggöra insatser för att stimulera engagemang och 

stärka social sammanhållning och inkludering. Dessa insatser bör särskilt riktas mot barn och 

unga. 

Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos länets alla invånare. Den självskattade 

hälsan är god och ökar, men det finns skillnader mellan kön och olika socioekonomiska 

grupper. För att skapa ett socialt hållbart samhälle krävs aktiv och långsiktig samverkan 

mellan olika aktörer i och utanför länet. För ökad effektivitet och möjlighet att nå fler 

invånare bör hälsofrämjande och preventivt arbete etableras lokalt och i samverkan med andra 

samhällsaktörer utanför hälso- och sjukvårdens traditionella arenor, exempelvis på områden 

som arbetsmarknad, utbildning, fritid, boende och miljö. Region Kalmar läns handlingsplan 

för folkhälsa ska ses över och uppdateras under planperioden. 

Övervikt och fetma ökar inom alla åldersgrupper i länet. Region Kalmar län arbetar för att öka 

länsinvånarnas fysiska aktivitet och minska stillasittandet samt stödja till goda kostvanor i 

samverkan med länets kommuner och ideella organisationer. Under planperioden ska särskilt 

fokus vara barns fysiska aktivitet. Som första region samarbetar Region Kalmar län med 

organisationen Generation Pep för en mer jämlik hälsa hos barn och unga. Projekt ska 

genomföras i samarbete med länets familjecentraler, förskolor och föreningsliv. Föräldrar ska 

särskilt involveras för att stödja familjer till goda levnadsvanor. Även seniorer är en 

prioriterad målgrupp i det förebyggande arbetet med fysisk aktivitet.  

Region Kalmar län är en del av opinionsbildningsprojektet Tobacco endgame - rökfritt 

Sverige 2025. Strategin är att sprida kunskap om risker med tobak och ge stöd till personer 

som vill sluta röka eller snusa. I samverkan med länets kommuner görs ett förebyggande 

arbete för att påverka unga att inte börja med tobak. Detta sker enligt modellen Tobaksfri Duo 

på högstadiet över hela länet. Tobaksfri utmaning är motsvarande modell på gymnasienivå 

som under planperioden ska implementeras i hela länet.    

Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om 

heterosexuella och samkönade relationer, samt mellan syskon och inom andra familje- och 

släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot 

en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Våld mot kvinnor är ett juridiskt, 

socialt och ekonomiskt problem, ett hälsoproblem och ett jämställdhetsproblem som 

förekommer i alla samhällsklasser och kan drabba alla. Arbetet mot våld i nära relationer 

utgår från en särskild handlingsplan och riktar sig till all personal inom Region Kalmar län. 

Syftet är att stärka kompetens, arbetssätt och insatser mot våld i nära relationer.   

Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden och hälsa. 

Gymnasiebehörighet är en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden och etablera sig 

i samhället, och utbildning är i sig en viktig skyddsfaktor för hälsa och välbefinnande. 

Behörighet till gymnasiet minskar, särskilt bland pojkar. I länet lämnar alldeles för många 

ungdomar grundskolan utan gymnasiebehörighet och mer samverkan krävs för att vända 
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trenden. Ett initiativ ska därför tas inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan för att 

tillsammans med kommunerna öka andelen godkända elever.  

 Trygghet och köfri vård 

Region Kalmar läns mål är att ha Sveriges bästa tillgänglighet – Köfri vård. Det ska vara 

tydligt vilket utbud som finns och hur man kontaktar hälso- och sjukvården i olika situationer. 

Köfri vård innebär att invånaren ska känna sig trygg med att veta vad nästa steg är vid en 

utredning eller behandling och vid besök eller konsultation ska patienten erbjudas nästa tid 

direkt.  

Invånarna ska uppleva en sömlös vård. För detta är relationen mellan de vårdaktörer som 

arbetar tillsammans för att stödja invånaren viktig. En god relation mellan vårdaktörer 

säkerställer patientsäkerheten och innebär att invånaren kan undvika onödiga kontakter med 

vården. Samverkan mellan vårdaktörer ska skapa en tryggare vårdsituation för individer med 

störst behov. 

Utvecklingen av vården mot en mer nära vård kräver att invånarna ska ha förutsättningar att ta 

ansvar och att vara delaktiga i planeringen av sin vård. Invånarnas olika sökmönster till sin 

vård behöver mötas av hälso- och sjukvårdens tjänster och kompetenser. Det är en del i 

utvecklingen av nya och förändrade arbetssätt till mer öppna och nära vårdformer.  

Alla patienter ska få vård enligt den nationella vårdgarantin inom Region Kalmar läns 

vårdinstanser. Detta innebär bland annat kontakt med primärvården samma dag och 

medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården inom tre dagar. För den 

specialiserade vården betyder det ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar. 

Behandling ska vara påbörjad inom 90 dagar. 

För första linjens vård är målbilden Digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Målet är att 

invånaren ska kunna få svar på sina hälsofrågor dygnet runt, i första hand digitalt men med 

möjlighet till fysisk kontakt vid behov. E-tjänster, telefon eller videobesök ska vara lika 

naturliga delar av vårdutbudet som ett besök på plats på en mottagning. Olika möjligheter ska 

erbjudas för människors olika behov och förutsättningar. Invånaren ska kunna välja att gå in, 

ringa in eller klicka in. 

Den egna informationen ska föras vidare i vårdprocessen oavsett kanal och samma 

information ska inte behöva lämnas mer än en gång. Invånaren ska själv kunna sköta de flesta 

av sina ärenden via digital självservice och man ska kunna följa sitt ärende via 1177.se. 

Vårdgarantin kompletteras med en regional digital vårdgaranti som omfattar tre delar. 

Kontaktgarantin innebär att alla enheter inom primärvården ska vara digitalt tillgängliga för 

våra invånare genom ett specificerat basutbud av digitala tjänster på 1177 Vårdguiden. 

Invånaren ska garanteras svar enligt svarsgarantin, som innebär att en digital kontakt vid 

hälsovalsenheterna ska som ett första steg besvaras inom 24 timmar. Kontakt på helgdag 

besvaras nästkommande vardag. Tillgänglighetsgaranti ska finnas för att digitala tjänster så 

långt som möjligt ska vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Målet är att 

stegvis utveckla den digitala vårdgarantin. Detta görs genom att utöka det specificerade 

basutbudet, genom breddinförande av den digitala vårdgarantin till fler verksamheter än 

primärvård, samt genom att korta tiden för svarsgaranti.    

1177 Vårdguiden ska fungera som första ingång till hälso- och sjukvården. Här ska invånarna 

få råd om hälsa och vård dygnet runt. Under planperioden fortsätter satsningen på att öka 

kännedom om 1177 Vårdguiden. Via e-tjänster ska invånare kunna initiera ärenden eller 

kontakta vården. Samtliga verksamheter ska ha tekniska förutsättningar för att visa 

tillgängliga tider, möjlighet att boka och omboka tider samt genomföra videosamtal. Digitala 
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tjänster och verktyg ska vara ett stöd för invånaren på vägen genom vården och till mer 

hälsosamma levnadsvanor.  

När invånare väljer att ringa in till 1177 ska väntetiden vara minimal. Den långsiktiga 

målbilden är en väntetid på högst fem minuter. För att nå dit behöver nya, flexibla arbetssätt 

utvecklas och digitaliseringens möjligheter nyttjas bättre. Under 2020 kommer funktionen 

videoväxling att prövas. Genom ett bättre resursnyttjande och långsiktig 

verksamhetsplanering ska bemanning på kvällar och helger förstärkas. Sedan hösten 2019 

ingår 1177 Vårdguiden på telefon i en nationell samverkan med andra regioner dygnet runt.  

När patienter uteblir eller lämnar sena återbud till besök innebär det att inbokade resurser inte 

kan utföra planerat arbete samt att vårdköer och kostnader påverkas. Ett arbete ska göras för 

att se över vad som kan göras för att minska antalet uteblivna besök inom hälso- och 

sjukvården och tandvården. Arbetet ska följas upp.  

För verksamheter inom Region Kalmar län där väntetiderna är långa ska flera alternativa 

åtgärder analyseras. Förändrade arbetssätt, vårdval eller upphandlade avtal kan vara aktuella. 

En rutin för vidareremittering när den egna kapaciteten inte räcker till har tagits fram och ska 

införas under planperioden.  

Region Kalmar län har under flera år arbetat med att införa första besök hos fysioterapeut. 

Detta då invånare med besvär från rörelse- och stödorganen ofta vänder sig till sin 

hälsovalsenhet i första hand, även om de i vissa fall kan få bättre stöd av rehabiliteringen. Nu 

tas ännu ett steg i denna utveckling då primärvården och rehabilitering inför en länsgemensam 

triagering. Det innebär att patienten kopplas över till rätt kompetens direkt och snabbare får 

hjälp av rätt vårdgivare.  

 Person- och familjecentrerat förhållningssätt 

Länets invånare ska uppleva en sammanhållen hälso- och sjukvård som tar ansvar hela vägen 

genom vården. Samordning av vårdinsatser är ett centralt utvecklingsområde för hälso- och 

sjukvården. Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet i internationella mätningar, men 

samordningen och kontinuiteten av vårdinsatser behöver utvecklas. Detta innebär också en 

stärkt samverkan med den kommunala vård- och omsorgen. 

Person- och familjecentrerad vård innebär att vården utgår från individens behov, preferenser 

och resurser. Genom att arbeta person- och familjecentrerat kan kraften hos människor vi 

möter tas tillvara. Detta görs genom att lyssna till personens livsberättelse och ge hen och 

hens närstående stöd att stärka det som är friskt samt tillvarata styrkor och förmågor.  

Ett person- och familjecentrerat förhållningssätt är en förutsättning för och ska genomsyra 

hälso- och sjukvårdens omställning till en mer nära vård. Mötet med hälso- och sjukvården 

ska vara individanpassat och ske utifrån patientens behov och förutsättningar. Varje patient 

ska känna sig trygg med att veta vad nästa steg är. Kontinuiteten ska stärkas genom 

erbjudande om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt och grupper där kontinuitet är särskilt 

viktigt ska prioriteras. 

Arbetet med patientkontrakt fortsätter under planperioden. Arbetssättet innebär en 

sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgskontakter som bland 

annat ska kunna visualiseras digitalt via 1177 Vårdguiden. Patientkontrakt är både en 

överenskommelse mellan hälso- och sjukvården och patienten och en teknisk lösning som ska 

underlätta samordningen av patientens vårdinsatser. I första hand ska detta erbjudas patienter 

med omfattande och komplexa vårdbehov. I och med arbetet görs en översyn över alla planer 

som finns idag, med utgångspunkten att patienten ska ha en plan. För en fungerande 
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samordning mellan olika vårdgivare ska vårdplanering och samordnade individuella planer 

(SIP) användas. 

 Stärkt samverkan 

Samverkan, samhandling och samsyn är ett måste för att skapa tillväxt och hållbar utveckling 

i länet. Region Kalmar län ska vara drivande i regionala nätverk för att skapa förankring, 

delaktighet och engagemang hos länets aktörer. Region Kalmar län ska ha fortsatt närhet till 

länets kommuner, till länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och andra regionala aktörer. Det gäller 

också näringslivet, branschorganisationer, civilsamhället samt lärosäten i närliggande län.  

Samverkan mellan olika regioner är en viktig del av uppdraget, främst med grannlänen men 

också inom olika geografiska och tematiska områden, till exempel Regionsamverkan 

Sydsverige, inom strukturfondsarbetet och Forum Sydost. Region Kalmar län samverkar med 

Region Jönköpings län och Region Östergötland för att säkra god och jämlik vård för 

invånarna i sydöstra sjukvårdsregionen. Samarbetet har fokus på frågor som 

kunskapsstyrning, kompetensförsörjning, läkemedel, upphandling, IT och 

vårddokumentation, e-hälsa och forskning. Samarbetet är också en viktig plattform för 

utveckling i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling såsom 

hälsofrämjande insatser, kompetensförsörjning och digitalisering.  

Samarbetet mellan akademi, sjukvård och näringsliv ska intensifieras för att verksamhetsnära 

forskning ska fortsätta utvecklas. Region Kalmar län är tillsammans med Region Kronoberg 

och Linnéuniversitetet en viktig aktör i utvecklingen av regionen. Organisationerna har sedan 

många år omfattande samarbeten inom bland annat ökad innovationsförmåga och stärkt 

entreprenörskap.  

I arbetet med regional utveckling är internationalisering ett perspektiv som ska genomsyra 

alla insatser. Som ett led i detta ska Region Kalmar län vara fortsatt aktiv i internationella 

samarbeten, med fokus på Östersjöregionen, EU och Kina. I Östersjöregionen är samarbetet 

inom Euroregion Baltic fortsatt prioriterat. Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i 

Bryssel har som uppgift att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor. Region Kalmar 

län finns tillsammans med Linnéuniversitetet och Region Kronoberg också i Shanghai med 

syftet att stödja företag från regionen som vill etablera affärskontakter i Kina.  

För att växla upp och finansiera utvecklingsprojekt i länet ska Region Kalmar län arbeta för 

att dra nytta av externa projektmedel, både nationella och EU-medel. Inom hälso- och 

sjukvården ska nyttjandet av nationella medel och EU-medel öka, främst inom e-

hälsoområdet. Region Kalmar län ska också ta initiativ till att söka EU-medel för 

utvecklingsprojekt i samverkan med kommuner i länet. För att möjliggöra detta behöver 

Region Kalmar län stärka förmågan att matcha utvecklingsbehov inom hälso- och sjukvården 

med möjlig finansiering och samarbetspartners. Kunskap och erfarenhet från andra projekt 

ska tas tillvara.  

4.6  Civilt försvar 

Alla regioner ska genomföra de förberedelser som behövs för att verksamheten under höjd 

beredskap kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. 

Förberedelserna kommer under planperioden att kretsa kring kompetenshöjande åtgärder 

kring totalförsvar, säkerhetsskydd samt krigsplacering av personal.  

Under 2020 kommer en totalförsvarsövning att genomföras tillsammans med övriga regioner, 

länsstyrelser, Socialstyrelsen, Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). Syftet är att lära och öva samverkan för att tillsammans öka samhällets 
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robusthet och beredskap. Åtgärder kommer att genomföras löpande för att bygga det civila 

försvaret på befintligt krisberedskapsarbete.  

 Mått 

Region Kalmar läns långsiktiga 

inriktning 

 

Mått 

 

Långsiktigt 

Målvärde 

Länets invånare ska uppleva god 

livskvalitet på lika villkor 

Självskattad hälsa hos invånarna >80 % 

Invånarna ska vara nöjda, uppleva en 

tillgänglig och jämlik verksamhet samt ha 

stort förtroende för region Kalmar 

Invånarnas uppfattning om att de har tillgång till 

den hälso- och sjukvård de behöver 

>95 % 

 Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i 

sin helhet 

>80 % 

 Invånarnas förtroende för 1177 Vårdguidens råd 

och hjälp om hälsa och vård 

>80 % 

 

 Invånarnas uppfattning om att vården ges på lika 

villkor 

>80 % 

 Invånarnas nöjdhet med Kalmar läns trafik > 60 % 

 Patienternas helhetsintryck av vården > 95 % 

 Patienternas upplevelse av delaktighet och 

involvering i vården 

> 95 % 

 Patienternas upplevelse av tillgänglighet i vården > 95 % 

 Patienternas upplevelse av respekt och bemötande 

i vården 

> 95 % 

 Andel resenärer som är nöjda med senaste resan 

med Kalmar länstrafik 

> 95 % 

 Studerandes upplevelse och nöjdhet med 

utbildningen på folkhögskola  

> 95 % 
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5 Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 

Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. 

Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i 

länet och i den egna verksamheten.   

 (Bild på Mål 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 agenda 2030) 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ger riktningen för hur Kalmar län ska fortsätta att 

utvecklas. För att alla länets aktörer ska kraftsamla mot ett gemensamt mål finns den 

gemensamt beslutade målbilden Klimat att växa i. Strategin innehåller fyra prioriterade 

utvecklingsområden: delaktighet, hälsa och välbefinnande, god miljö för barn och unga, 

hållbar samhällsplanering samt stärkt konkurrenskraft. I den regionala utvecklingsstrategin 

finns också tre områden som påverkar på ett bredare plan: kompetensförsörjning, digital 

omställning och internationalisering. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 

utgör ramen för utvecklingsarbetet. 

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin är ett ansvar som vilar på många 

aktörer. Utifrån olika uppdrag ska alla aktörer i länet bidra till att göra Kalmar län till en plats 

där människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Region Kalmar län har 

ansvar för att ta fram strategin, samordna genomförande samt följa upp och utvärdera. De 

insatser som krävs för att uppnå målbilden beskrivs i ett antal handlingsprogram. Den 

regionala utvecklingsstrategin kommer att revideras under slutet av planperioden. Mätbara 

mål kring exempelvis befolkningstillväxt, bostadsbyggande, arbetslöshet, utbildningsnivå och 

företagande ska formuleras för att den regionala utvecklingen ska kunna följas. 

 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse 

Region Kalmar län ska arbeta för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet. 

För detta krävs förutsättningar för innovation, förnyelse och långsiktigt hållbar tillväxt. Länets 

företags- och innovationsklimat ska förbättras. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla 

företag tillsammans med forskningen i regionen. Arbetet med att stärka kvinnors företagande 

och företagande för invånare med utländsk bakgrund ska prioriteras. 

Som ett led i att stärka näringslivets konkurrenskraft ska långsiktiga och robusta strukturer 

och miljöer utvecklas. Dessa ska både ha kompetens att stödja företagen och att attrahera 

nationella och internationella utvecklingskapital. Dessa strukturer ska bygga på långsiktig 

finansiering. Det handlar om organisationer som har uppdrag att verka i hela länet för att 

stimulera nya företag samt utveckla befintliga. Behovet av långsiktig finansiering finns också 

kopplat till innovationsmiljöer inom prioriterade områden.  

Arbetet ska fortsätta för att skapa innovationsmiljöer som kan bidra till ökad konkurrenskraft 

och förnyelse. Detta ska göras inom kompetensområden där länet har starka naturliga 

förutsättningar, konkurrenskraft och där kompetensområdet har goda framtidsutsikter. Smart 

specialisering är en metod för att kraftsamla för innovation och tillväxt. Under 2020 ska 

Region Kalmar län ta fram en strategi för smart specialisering. Denna ska ligga till grund för 

att utveckla innovationsmiljöer i samverkan med lärosäten, kommuner, näringsliv och andra 

aktörer. Industrins betydelse för länet ska beaktas och arbetet med smart industri fortsätta. 

Region Kalmar län ska aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i hela länet. Idéer och 

innovationer ska stimuleras och tas tillvara. Mötesplatser ska skapas mellan akademi, 

näringsliv och offentliga aktörer, ett exempel är Regionalt tillväxtforum där Region Kalmar 

län möter de regionala näringslivsorganisationerna. 
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Kalmar län har en stark profilering mot e-hälsa och detta ska utvecklas ytterligare under 

planperioden. Inom projektet eHealth Arena har ett långsiktigt arbete påbörjats för att skapa 

en arena där företag, det offentliga och akademin möts. Ett e-hälsokluster ska byggas upp som 

inkluderar inkubatorsverksamhet, nyetableringar, testbäddar samt kunskapsmiljöer på 

Linnéuniversitetet. Det övergripande målet är att attrahera fler företag till länet samt utveckla 

befintliga inom e-hälsoområdet, öka användandet av e-hälsotjänster och produkter i Kalmar 

län, nationellt och internationellt. Satsningen sker i nära samverkan med Kalmar Science 

Park, Linnéuniversitet, länets kommuner samt näringslivet. Satsningen, som är långsiktig, 

drivs som ett projekt under perioden 2019-2021. Efter projektperioden ska långsiktig 

finansiering finnas. 

Under planperioden påbörjas revidering av länets livsmedelsstrategi. Dessutom ska en 

förstudie kring ”Matens hus”, ett koncept som särskilt lyfter och sammanför länets 

matproducenter tas fram under våren 2020. 

Kalmar län är ett starkt besökslän, det största utanför de tre storstadsregionerna sommartid. 

Det pågår ett utvecklingsarbete i nära samverkan med länets kommuner för att se över hur 

Region Kalmar län och kommunerna tillsammans ska arbeta för att utveckla besöksnäringen.  

Innovationsslussen, som ingår i det regionala innovationssystemet, ska fortsätta att utvecklas 

för att vara ett stöd för både interna och externa parter. Via innovationsslussen kan 

innovatörer få stöd för att utveckla sina tjänster eller produkter. I dagsläget finns begränsad 

möjlighet att genomföra testbäddsverksamhet och mot bakgrund av den långsiktiga satsningen 

på e-hälsoutveckling kommer förfrågan om testbäddsmöjligheter sannolikt att öka. Ett arbete 

ska därför påbörjas för att se över stödstruktur för testbäddar. Detta skulle medföra en bättre 

och mer strukturerad process för testbäddsprövningar och möjliggöra implementering i den 

kliniska verksamheten.  

 En levande landsbygd 

En av Kalmar läns stora tillgångar är landsbygden. Länets basnäringar, de gröna näringarna 

och besöksnäringarna, har sin grund i landsbygden. I arbetet med landsbygdsutveckling är det 

lokala engagemanget och drivkrafterna avgörande. Region Kalmar läns roll är att stimulera 

och uppmuntra engagemang genom att stödja lokala initiativ, bidra till kunskapsspridning och 

ha en vägledande roll.  

Hela länet ska ha tillgång till såväl en god samhällsservice som en fungerande kommersiell 

service. Region Kalmar län ska stötta arbetet med ortsanalyser för att stärka landsbygden och 

de så kallade 1000-invånarsamhällenas förutsättningar att utvecklas. Eftersom behoven skiljer 

sig åt mellan olika delar av länet är också behovet av insatser olika och hänsyn behöver tas till 

de specifika utmaningar och möjligheter som finns på varje plats. Med avtagande befolkning 

och näringsliv försämras förutsättningarna för den kommersiella servicen på landsbygden. 

Arbetet med service och länets prioriteringar kring servicefrågor utgår från ett 

tillväxtperspektiv och anges i Regionalt Serviceprogram. 

Flera av länets basnäringar har sin utgångspunkt på landsbygden, såsom livsmedel och trä 

samt besöksnäringen. För att dessa ska kunna utvecklas och behålla sin konkurrenskraft krävs 

god service samt god infrastruktur inklusive bredband.  

Attraktiva boendemiljöer och tillgång till besöksmål är en viktig del i 

landsbygdsutvecklingen. Här kan natur- och kulturmiljöer bidra. Ett länsgemensamt arbete 

har påbörjats för att i samverkan utveckla kulturmiljöerna i länet.  
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 Infrastruktur och digitalisering  

För stärkt konkurrenskraft krävs bra tillgänglighet, både digitalt och för 

transportinfrastrukturen. Arbetet fortsätter för färre och mer robusta arbetsmarknadsregioner. 

Samverkan inom och utanför länet ska stärkas för att skapa starka samband med 

tillväxtmotorer och regionala kärnor i grannlänen.  

Region Kalmar län ska bevaka att länets intressen tillgodoses vid nationell planering av 

infrastrukturprojekt samt samordna länets behov och synpunkter vid infrastrukturplanering på 

regional och nationell nivå.   

Regional transportplan prioriterar utbyggnaden av infrastrukturobjekt på regional nivå. 

Pågående stora projektet är riksväg 136 på Öland och riksväg 23 Målilla-Hultsfred samt 

cykelvägar. Ett exempel på samordning och bevakning nationellt är det gemensamt framtagna 

positionspapper som södra Sverige enats kring och använder i dialog med staten och övriga 

intressenter kring infrastruktursatsningar. Tillsammans med grannlänen blir Region Kalmar 

län en stark röst som gemensamt prioriterar hela södra Sveriges infrastrukturbehov.  

Under 2020 ska även beslut fattas om handlingsprogram för infrastruktur där det tydligt 

framgår vad länet prioriterar inför kommande nationell och regional plan. Syftet med 

programmet är att prioritera länets insatser fram till 2025. Programmet ska ligga till grund för 

Region Kalmar läns påverkansarbete när det gäller inriktningsbeslut, nationell plan, nationella 

utredningar samt prioriteringar för större investeringsobjekt. Det ger även vägledning för 

arbete med länsgemensamt underlag för Regionsamverkan Sydsverige. Programmet sätter 

agendan för den regionala transportplanens större prioriteringar och medfinansieringsobjekt 

för en längre tidshorisont. Här lyfts bland annat behov av upprustning och höjning av standard 

för järnvägsnätet, både inom och utanför länets gränser. Vägar inom prioriterade regionala 

stråk behöver få höjd hastighets- och säkerhetsstandard och för E22 är det fortsatt viktig att 

hela sträckan rustas upp. Godstrafiken och länets hamnar spelar en avgörande roll för 

arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Välutvecklade logistik- och godstransportsystem är 

en förutsättning för länets utveckling. Även flygförbindelsen med Stockholm är avgörande för 

näringslivets internationalisering och för regionens utveckling i stort. 

Möjligheterna till digital kommunikation i länet behöver förbättras. Arbetet utgår från länets 

digitala agenda och bredbandsstrategi där målet är att alla hushåll ska ha tillgång till en 

hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020. En regional investeringsmodell ska arbetas fram under 

planperioden för att påskynda utbyggnaden av bredband. Inom ramen för det sydsvenska 

samarbetet har ett möjlighetsavtal tecknats i syfte att gemensamt skapa förutsättningar att 

påskynda utbyggnaden i de delar av länet där marknadskrafterna inte råder fullt ut.  

Genomförandet av den regionala digitala agendan 2019-2020 pågår och sker inom fem 

områden; kompetens, näringsliv, e-hälsa, kommunal e-utveckling och infrastruktur. Arbetet 

sker i samverkan med länets kommuner samt inom ramen för sydsvensk samverkan. Under 

planperioden ska den regionala digitala agendan revideras och uppdateras inför det fortsatta 

arbetet från 2021 och framåt. Till kommande programperiod inom EU 2021-2027 finns 

förslag till Europaparlamentet om inrättande av ett program kallat Ett Digitalt Europa. Detta 

kommer med största sannolikhet få stor påverkan på arbetet med den digitala omställningen 

inom både näringsliv, offentliga organisationer och samhället i stort. Vid framtagandet av en 

ny regional digital agenda bör därför stor hänsyn tas till programmet. Likaså bör hänsyn tas 

till redan pågående europeiska, nationella, regionala och lokala insatser inom området. 
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 Kompetensförsörjning i länet  

Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en avgörande fråga för länets långsiktiga tillväxt 

och utveckling. Tillgång till rätt kompetens är grundläggande för att länet ska utvecklas och 

utbudet av utbildning behöver stämma överens med arbetsmarknadens behov. Utmaningar för 

Kalmar län är bland annat stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning, men även hur 

kunskapsinnehållet, och därigenom konkurrenskraften, inom näringslivet kan ökas.  

Behovet av livslångt lärande ökar, bland annat på grund av att digitalisering och 

automatisering i allt högre grad ersätter manuella arbeten. Det gör att både omställning till 

andra yrken och spets- och vidareutbildningar inom samma och nya områden behövs. 

Region Kalmar län har ett övergripande ansvar och nationellt uppdrag för länets 

kompetensförsörjning. En förbättrad kompetensförsörjning förutsätter samtidigt ett nära 

samarbete mellan kommuner, myndigheter, utbildningsanordnare och näringsliv. Ett förslag 

till handlingsprogram för kompetensförsörjning togs fram 2019 och utgör grunden för ett 

gemensamt, långsiktigt arbete med insatser för att matcha arbetsmarknadens behov av 

utbildning och kompetens i länet.  

Handlingsprogrammet definierar ett 20-tal insatser för en förbättrad kompetensförsörjning. 

Exempel på detta är arbete för matchning mellan utbud och efterfrågan, utveckla och öka 

attraktiviteten för yrkesutbildningar, öka möjligheterna till distansbaserad utbildning, få 

studenter att stanna kvar i länet som yrkesverksamma samt förbättra integration och motverka 

en segregerad arbetsmarknad. Region Kalmar län ska i samverkan med kommunerna skapa ett 

sammanhängande system där olika aktörer samarbetar för att stötta nyanlända och matcha 

personerna med både den offentliga sektorn och det lokala/regionala näringslivet. Därigenom 

ska regionen nå målet att få fler nyanlända ska stanna kvar i länet. 

Möjligheterna till livslångt lärande behöver bli fler så att det dels underlättar för människor att 

byta yrkesbana under livet, dels ger möjlighet till kompetensutveckling inom samma yrke. 

Genom att stärka nätverket med YH-anordnare i länet utökas möjligheterna till att få fler YH-

utbildningar beviljade till länet.  

Inom ramen för samarbetsavtalet med Linnéuniversitetet och Region Kronoberg är ett arbete 

påbörjat för att få fler studenter att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. 

Möjligheterna att starta ett traineeprogram i samverkan ska också undersökas.   

I Kalmar län har många utländsk examen eller yrkesutbildning. Det är viktigt att dessa 

personer så snabbt som möjligt kan komplettera till en svensk examen/utbildning för att 

kompetensen ska tas tillvara på bästa sätt. För att klara nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden krävs validering av utländsk examen och yrkesutbildningar. Vidare behövs 

kompletterande utbildningar som leder till goda kunskaper i svenska, formella behörigheter 

till vidare studier och bättre möjlighet till arbete och egen försörjning. 

Idag råder brist på förare till den vägknutna kollektivtrafiken och detta kommer att öka de 

närmaste åren. Här behöver Kalmar länstrafik tillsammans med branschen hitta lösningar som 

övertid förser trafiken med personal. Inom hälso- och sjukvårdssektorn gör Region Kalmar 

län en satsning tillsammans med Linnéuniversitet för utbildning av allmänsjuksköterskor i 

mellersta och norra länsdelen. Satsningen har funnits ett antal år och är en viktig del av 

kompetensförsörjningen i mellersta och norra länsdelen. Region Kalmar län medverkar också 

i samverkan kring Vård- och omsorgscollege för att kvalitetssäkra utbildning till 

undersköterska. 
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 Folkhögskolor 

Kalmar läns fyra folkhögskolor är både en del av länets kompetensförsörjning och spelar en 

stor roll för folkbildning, integration och som utbildningsaktör för det professionella 

kulturlivet.  

Behovet av kompletterande utbildning är fortfarande stort i länet. Därför ska folkhögskolorna 

prioritera bredd i allmänna behörighetsgivande kurser. Det finns ett stort behov av 

utbildningar som kortar vägen till arbete. Folkhögskolorna är en viktig aktör för att motivera 

till studier och bidra till att höja utbildningsnivån. Mer än 30 procent av kursplatserna på 

Region Kalmar läns folkhögskolor prioriteras för deltagare som vill läsa in allmän behörighet 

för högskolestudier.  

Folkhögskolorna ska fortsätta att utveckla yrkesutbildningar inom bristyrken. Samordningen 

med huvudmannen och närliggande kommuner är viktig. Möjligheterna att i större 

utsträckning satsa på egna uppdragsutbildningar på länets folkhögskolor ska ses över. Ett 

första steg var att starta ytterligare en utbildning för medicinska sekreterare på Högalids 

folkhögskola. Det är också viktigt att stärka samverkan med kommuner där det behövs 

särskilda insatser för att höja utbildningsnivån. 

Insatser för förbättrad integration av utrikesfödda behövs för att få in fler i arbete. Idag 

erbjuder folkhögskolorna allmänna kurser med olika inriktningar som ger behörighet till 

högre studier samt svenska för sjukvårdsutbildade. Under planperioden ska folkhögskolorna 

fortsätta att utveckla kurserna för att kunna erbjuda bredd i utbildningar som ingång till det 

svenska samhället.  

Folkhögskolornas konst- och kulturutbildningar har blivit en allt viktigare väg in till högre 

estetiska utbildningar. Folkhögskolorna ska stärka sin samverkan med regionala kulturaktörer 

och kulturutbildning. De ska också ta en aktiv roll till stöd för konst- och kreativa utövare 

som vill etablera sig i länet efter högre studier. Detta ska bland annat göras genom en satsning 

på inkubatorverksamhet och kontakter med nätverk för konstnärer. Samtidigt ska alla 

studerande, oavsett utbildning, möta kultur och själv utveckla sin förmåga till kreativitet.  

 Miljö och hållbar utveckling 

En miljömässig hållbar utveckling handlar om att utveckla länets naturresurser på ett cirkulärt 

och effektivt sätt. Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i 

hela länet. Arbetet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.   

Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region enligt nooil-begreppet, vilket betyder att länet 

år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid. Redan år 2020 ska alla 

samhällsbetalda resor i Kalmar län vara klimatneutrala. Arbetet inriktas på att effektivisera 

länets energianvändning, ersätta fossila bränslen med förnybara, samt verka för utökad 

produktion av förnybar energi.  

Region Kalmar län ska driva arbetet med att genomföra handlingsprogrammet för en 

fossilbränslefri region. Detta sker tillsammans med länsstyrelsen inom ramen för 

Klimatsamverkan Kalmar län. Ett nationellt innovationskluster kring flytande biogas, med 

Energigas Sverige som huvudman har bildats och Kalmar län blir en av åtta 

demonstrationsarenor. 

Insatser ska göras för att långsiktigt säkerställa god tillgång på vatten av bra kvalitet i länet 

samt minska belastningen på Östersjön. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan på 

lokal, regional och internationell nivå är viktiga delar i arbetet. Region Kalmar län leder två 

vattenarbetsgrupper, dels Kalmar läns kustvattenkommitté som ansvarar för den samordnade 
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kustvattenkontrollen i Kalmar län, och dels Euroregion Baltic Water Core Group som verkar 

för ett renare hav genom konkreta transnationella projekt. Region Kalmar län utreder i 

samarbete med bland annat länsstyrelsen och kommunerna en framtida LIFE-ansökan som 

syftar till att förbättra landskapets förmåga att hålla kvar vatten och därmed minska 

konsekvenserna av framtida torka och vattenbrist.   

Som länets största arbetsgivare är Region Kalmar län en viktig aktör som ska ligga i framkant, 

verka för ett ökat miljömedvetande och en hållbar utveckling i hela länet. Arbetet fortskrider 

utifrån verksamhetsplan Miljö och hållbar utveckling 2019-2021. Verksamheternas 

hållbarhetsombud är viktiga ambassadörer i arbetet för Agenda 2030 lokalt och bidrar till ökat 

engagemang i verksamheten. Kunskapen fortsätter även att öka i organisationen genom 

obligatorisk utbildning inom miljö- och hållbarhet.  

Koldioxidutsläppen från kollektivtrafik, ambulans, tjänsteresor, lustgas, köldmedium, avfall 

och energi ska fortsatt minska. Region Kalmar län har redan minskat koldioxidutsläppen med 

cirka 53 procent sedan 2012 och siktar mot att nå målet 60 procent reduktion till 2030.  

Arbetet med att ställa om till ett mer hållbart resande inom Region Kalmar län fortsätter. För 

att lyckas med omställningen fortsätter investeringar i infrastruktur för elfordon. Där det är 

möjligt ska finansieringsstöd inom ramen för klimatklivet sökas. Utöver att ställa om 

fordonsflottan till fossilbränslefri sker omställning genom ökad reseplanering vid utbildning, 

samåkning och nyttjandet av videomöten i syfte att reducera antalet fordon.  

Arbetet med hållbara upphandlingar fortsätter där ekonomi, miljö och sociala aspekter 

beaktas. En ny upphandling via SKL inom området kurser och konferenser ger ökade möjligheter 

att ställa krav på att livsmedelsproduktionen följer svensk lagstiftning. Region Kalmar län ska 

verka för en cirkulär ekonomi genom att hushålla med naturens resurser, tillämpa återbruk 

och minska mängden matavfall. Biobaserade engångsmaterial ska fortsatt ersätta 

fossilbaserade plast och användningen av engångsprodukter ska minska. Arbetet för en 

klokare hantering av vatten och energi som resurs vid ny- och ombyggnation fortsätter. 

Byggnader ska uppfylla kraven på SundaHus, samt anpassas för ett förändrat klimat i enlighet 

med framtagen klimatanpassningsplan. 

Arbetet fortsätter för att minska antalet CMR-kemikalier (cancerogena, mutagena och 

reproduktionstoxiska) i produkter och varor för att främja hälsa och en bättre arbetsmiljö i 

enlighet med kemikaliestrategin. Hälsosam, ekologisk och klimatsmart kost serveras på 

sjukhus och folkhögskolor och andelen ekologisk mat ska öka under planperioden. 

Samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen fortsätter med fokus på giftfri miljö för barn 

inom hälso- och sjukvården. Läkemedel ska förskrivas, omhändertas och återvinnas på ett 

ansvarsfullt sätt. Region Kalmar län arbetar aktivt för att bromsa spridning av 

antibiotikaresistenta bakterier. 

 Kultur i hela länet  

Kultur bidrar till kreativitet, nya tankesätt och samhällsutveckling. Länets kulturverksamheter 

har stor betydelse för attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande 

och för en socialt hållbar utveckling. Kulturen har ett ansvar att tydligt medverka till ett 

jämställt och jämlikt utbud i innehåll och tilltal och ska spegla, företräda och möta alla olika 

människor.  

Region Kalmar län arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur. 

För att öka den regionala kulturens närvaro i hela länet ska samverkan mellan regional kultur, 

kommuner, folkbildning samt föreningar stödjas och nya arbetssätt utvecklas.  
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För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla samma möjligheter kommer områdena kultur i 

hela länet, kultur till barn och unga, jämställd, jämlik och tillgänglig kultur samt kreativt 

klimat för kulturskapare att prioriteras i enlighet med den regionala kulturplanen Kultur att 

växa i 2022.  

Tillgången till kultur ska vara likvärdig för alla barn och unga oavsett var i länet de bor. För 

att stödja kulturen i skolan och erbjuda kulturupplevelser för barn och unga ska samverkan 

öka mellan regional kultur och länets skolor och utbildningar på alla stadier. Alla skolklasser 

ska erbjudas möjligheter att besöka regional eller kommunal kulturverksamhet genom 

kulturresor med Kalmar länstrafik. Detta enligt en framtagen skolkulturgaranti för skolelever 

och en modell för samverkan med kommunerna. Region Kalmar län ger också en 

kulturgaranti till vuxna deltagare på länets folkhögskolor där alla garanteras att få delta i 

minst fyra kulturaktiviteter per läsår och dessutom får chans att utveckla sin egen kreativitet. 

Region Kalmar län har ökat stödet till Byteatern Kalmar Länsteater för ett ökat utbud av 

scenkonst av hög konstnärlig kvalitet för länets invånare. Den önskade effekten av bättre 

anpassade lokaler och höjda anslag är att Byteatern ska kunna erbjuda mer teater till en bred 

publik i hela länet.  

Ett liv med kulturell stimulans ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både medarbetare, 

patienter och brukare. Målet är att Kultur på recept och andra erfarenheter från tidigare projekt 

ska utvecklas och spridas till hälsovalsenheter. De regionala kulturverksamheterna bidrar med 

kunskap, utbildning, programverksamhet och förmedlar kontakter med kulturskapare. 

Kultur för god hälsa omfattar även kunskap och insikt om värdet av miljöer som främjar hälsa 

för personal, patienter, boende och besökare. Offentlig konst är en del av arbets- och 

boendemiljön inom vård och omsorg och hanteras i Region Kalmar län i enlighet med den 

regionala konstpolicyn.  

En statlig demokratisatsning på kulturområdet är Stärkta bibliotek. Den regionala 

biblioteksutvecklingen samordnar gemensamma insatser för kommunerna. I Kalmar län har 

biblioteken satsat på att förbättra tillgängligheten och särskilt prioriterat insatser för 

nyanlända samt barn och ungdomar. Under 2020 kommer Region Kalmar län tillsammans 

med kommunbiblioteken att uppmärksamma och stärka biblioteksservicen för de nationella 

minoriteterna, nyanlända med andra språk än svenska samt barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. 

Folkbibliotek bygger demokratiska och hållbara samhällen. Idag fungerar biblioteken som 

offentliga rum och mötesplats dit alla medborgare i samhället är välkomna. Biblioteken har en 

stark bildningstradition och arbetar idag med både formellt och informellt lärande. En särskilt 

statlig satsning görs för att både öka och förbättra kunskapen om informationsteknik bland 

invånarna. Den regionala biblioteksverksamheten samordnar därför utbildningar av länets 

bibliotekspersonal inom informationsteknik. 

 Kollektivtrafik  

En väl utbyggd kollektivtrafik utvecklar länet genom att möjliggöra pendling till arbete, 

studier och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ 

där kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr till dörr. Strategiplan 2050, 

trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin samt positionspapper för 

kollektivtrafiken för södra Sverige är styrande och fungerar som målbilder för den fortsatta 

utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. För att målsättningarna ska kunna infrias krävs 

omfattande förbättringar och utveckling av infrastrukturen för både vägar och järnväg. 
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Trafiken i starka kollektivtrafikstråk, vilka i de flesta fall har en av sina ändpunkter i en ort 

utanför länet, ska utvecklas. För södra delen av länet är inriktningen att förbättra nåbarheten 

till Kalmar samt från Kalmar till Karlskrona och Växjö. På motsvarande sätt ska 

trafikutvecklingen i den norra delen av länet knyta samman kommunerna inbördes men även 

med regionala kärnor och tillväxtmotorer utanför länet. Längs Stångådalsbanan ska förslag på 

en pendeltågslösning utredas. Region Kalmar län ska särskilt prioritera modernisering av 

Tjustbanan och Stångådalsbanan. 

Stärkta samband med tillväxtmotorer och regionala kärnor i grannlänen är viktiga 

förutsättningar i arbetet. Detta förutsätter korta och tidssäkra restider längs de stråk där 

människor färdas mellan hemmet, arbetet eller fritidsaktiviteter.  

I samarbete med Blekinge och Kronoberg pågår en dialog hur trafiken kan utvecklas för att 

skapa större arbetsmarknader mellan Kalmar – Växjö – Karlskrona ”Sydosttriangeln”. Den 

sammanhållande länken är Kust till Kustbanan och tågtrafiken med grundläggande trafik 

genom Öresundstågens trafikupplägg. För att på bästa sätt utveckla trafik och struktur förs 

dialog och en gemensam utredning har genomförts under 2019. Den visar att ett 

kompletterande pendeltågtrafiksystem vore det som ger störst nytta för invånarna inom det 

berörda området. För att skapa effektiva strukturer av de båda tågsystemen krävs dubbelspår 

hela vägen från Alvesta till Kalmar. Vilket därför är länets grundläggande inriktning vid 

arbetet med infrastrukturfrågor för Kust till Kustbanan. 

Region Kalmar län ska stå för ett smart resande där kollektiva transportsystem knyts ihop med 

bilen. Det ska finnas både ekonomiska och praktiska incitament för att ställa bilen till förmån 

för ett kollektivt resande. Ett modernt och kundvänligt trafiksystem inkluderar både tåg och 

buss. Samordning mellan linjelagd trafik, anropsstyrd närtrafik, skoltrafik, serviceresor och 

skärgårdstrafik ska fortsätta att prioriteras för att ge kunderna ett större utbud av 

kollektivtrafik. Närtrafiken är ett sätt att hitta anpassningar och flexibla lösningar för olika 

målgrupper och orter. Närtrafikens ansikte mot kund med fokus på att hitta resmöjligheten 

och enkelhet att boka resor ska förbättras.  

För att skapa effektiva trafiksystem i länet, är superbussystem att föredra på vissa 

stråk. Östersjöexpressen längs E22, Oskarshamn – Norrköping har startat under 2019 och 

övriga stråk som ska utredas och övervägas är Västervik – Nässjö – Jönköping och 

Oskarshamn – Högsby – Växjö. 

En fortsatt utveckling av täta och snabba direktförbindelser i riktning mot Malmö och 

Köpenhamn är viktigt för hela den södra delen av Kalmar län. På motsvarande sätt är 

kopplingen mot Jönköping/Linköping/Norrköping viktig för den norra delen av länet. 

Arbetet med framtidens biljetter pågår i en gemensam process mellan länen i södra Sverige 

och Västra Götaland. Under 2020 kommer helheten av nya biljett- och betalsystemet att 

driftsättas, samtidigt som det befintliga systemet avvecklas. I samband med driftsättningen av 

det nya biljettsystemet genomförs förändringar i produkter och prissättningar, inte minst 

träder då Sydtaxa 2.0 i funktion. 

En ny produkt för skolungdomar från sex till 19 år ska införas 1 januari 2020. Det är en 

fritidsbiljett för skolungdomar med terminsgiltighet till ett pris på 1 200 kronor per termin. 

Fritidskortet ska fungera som komplement men inte vara knuten till terminskortet och 

kommer att kunna användas efter skoltid vid resor till och från fritidsaktiviteter. 

Biljettprodukten kommer även att vara giltig för resor hela trafikdygnet vid skolans lovdagar. 

Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att arbeta fram de närmare villkoren.   

Nästa upphandling av tågtrafik för Kustpilentrafiken och Krösatågssystemet startas upp i 

början av 2020, för att börja gälla i december 2021. Till de båda tågtrafiksystemen pågår 
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upphandling av identiska fordon oavsett om det är elektrifierad eller oelektrifierade banor. 

Detta möjliggör gemensam upphandling av de båda trafiksystemen. I samband med inköp av 

de nya fordonen finns behov av att tågdepån i Kalmar anpassas och att en viss tillbyggnad 

sker. 

Kalmar länstrafik följer det regionala målet om att uppnå en fossilbränslefri region till år 

2030. Alla vägfordon kommer att drivas fossilbränslefritt från den 1 januari 2020, 

huvudsakligen med biogas. Nya tåg som upphandlas ska ha eldrift och fossilbränslefri drift 

vilket medger en helt fossilbränslefri kollektivtrafik till 2030.  

Nya avtalet om trafik för färdtjänst, sjukresor och närtrafik har trafikstart den 1 januari 2020.  

Kalmar länstrafik ska tillsammans med hälso- och sjukvården arbeta för att uppnå effektivare 

kundflöde och därmed också kostnadseffektivare resor, från länets olika delar till länets sjuk- 

och hälsovårdande enheter.  

Invånare som har behov av färdtjänst och som inte kan använda sig av den allmänna 

kollektivtrafiken kommer att få enklare och tydligare service från och med januari 2020. I och 

med denna förändring kommer det att bli enklare att få både tillstånd samt permanenta 

resetillstånd. Förändring görs via tillägg i den regional plan för färdtjänst- och riksfärdtjänst 

inom länet.  

Kollektivtrafiken ska genom utökade samarbetsformer med flygplatsen i Kalmar på olika sätt 

bidra med strukturer som gynnar koppling mellan flyg, tåg, buss.  

 Strategier och handlingsprogram som revideras under 

2020-2022 

 Handlingsprogram kompetensförsörjning 

 Regionalt Serviceprogram (RSP) 

 Handlingsprogram för infrastruktur 

 Trafikförsörjningsprogram 

 Strategi för smart specialisering 

 Livsmedelsstrategi 

 Handlingsplan för folkhälsa  

 Regional digital agenda 

 Revidering regional utvecklingsstrategi (RUS)  

 Revidering av Systemanalys Region Sydsverige (infrastruktur) 

 Revidering av konstpolicyn 

 Biblioteksplan 
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  Mått 

Region Kalmar läns långsiktiga 

inriktning 

 

Mått 

 

Långsiktigt 

målvärde 

 

Region Kalmar län ska bidra till en hållbar 

och hälsofrämjande miljö  

Mängden koldioxidutsläpp inom region Kalmar 

läns verksamhet 

< 6 000 ton  

Region Kalmar län ska bidra till hållbar 

tillväxt i hela länet 

Tillgång till bredband 100 % 

 Förvärvsfrekvens 80 % 

 Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år 100 % 

 Andel studerande som uppnår allmän behörighet 

på folkhögskolornas allmänna kurser  

 

>75 % 
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6 Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  

Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet 

med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara 

person- och familjecentrerad, sammanhållen och ha invånaren i fokus.   

(Bild på Mål 1, 3, 4, 5, 9, 10, 16 Agenda 2030) 

 

 

Förutsättningarna för hälso- och sjukvården förändras genom att människor lever längre, 

antalet äldre invånare ökar liksom antalet invånare med kroniska sjukdomar. Människors 

behov av och förväntningar på tillgänglighet och delaktighet i sin vård har ändrats. Hälso- och 

sjukvården behöver förändras, både för att möta samhällets utveckling och bli mer 

kostnadseffektiv.  

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är Sveriges bästa säkerhet, kvalitet och 

tillgänglighet. För att Region Kalmar län ska kunna erbjuda detta är omställning av hälso- och 

sjukvården till mer nära arbetsformer en förutsättning. Fokus är individens eget engagemang 

och delaktighet i sin hälsa och vård.  

Att främja hälsa och välbefinnande är en utgångspunkt som ska genomsyra alla delar av 

hälso- och sjukvården. Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos länets alla 

invånare, liksom möjligheterna att komma tillbaka till hälsa efter sjukdom och att leva väl 

med kronisk sjukdom.  

 Hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård 

All hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Det innebär 

att stärka patientens tillit till sin egen förmåga att hantera sin sjukdom och förbättra sin hälsa 

och livskvalitet. Hälsovalsenheterna har ett tydligt uppdrag när det gäller att arbeta 

förebyggande och ska stötta individer att förbättra sina levnadsvanor. Enheter i områden med 

särskild socioekonomisk utsatthet ska fokusera än mer på hälsofrämjande arbete och nya, 

uppsökande arbetssätt närmare invånarna.  

Det finns skillnader i hälsa både mellan kön och mellan olika socioekonomiska grupper. Här 

spelar arbetet med primärprevention en viktig roll för att nå socioekonomiskt utsatta grupper 

som inte kan nås på annat sätt. Samverkan mellan primärvård, civilsamhälle och länets 

kommuner ska stärkas för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Ett konkret exempel på 

detta är utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa. 
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Mycket talar för att förebyggande verksamhet är bra både för individen och 

samhällsekonomin. Studier visar att riktade hälsosamtal har en positiv effekt både på individ- 

och befolkningsnivå och är ett sätt att redan i ett tidigt skede förhindra utvecklingen av vissa 

sjukdomar. Under 2020 kommer riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar att införas för 

att främja hälsa, förebygga svåra sjukdomsförlopp samt förebygga och mildra kroniska 

sjukdomar. Införandet kommer att ske gradvis och det är rimligt att anta att det kommer att ta 

tid innan Region Kalmar län når samma deltagarfrekvens som de regioner som haft riktade 

hälsosamtal en längre tid. I samband med införandet kommer livsstilsmottagningarnas 

förebyggande arbete att bli en obligatorisk del i hälsovalsuppdraget.  

Region Kalmar län ska fortsätta att arbeta för ett hälsosamt åldrande genom proaktiva och 

förebyggande insatser för att förlänga tiden för ett självständigt liv. God samverkan är en 

förutsättning eftersom insatser ofta sker av både hälso- och sjukvård och kommunal omsorg. 

Samverkan med både länets kommuner och med civilsamhället ger förutsättningar för att 

behålla en god psykisk och fysisk hälsa för äldre invånare.  

Förebyggande och uppsökande hälsovårdsprogram för äldre har som mål att äldre invånare, så 

långt det är möjligt, ska kunna upprätthålla sin hälsa. Programmet behöver anpassas efter den 

enskildes behov och inriktas på levnadsvanor, social gemenskap och delaktighet i samverkan 

med kommuner och näringsliv. Region Kalmar län gör flera insatser idag och ska utreda om 

dessa ska sammanföras till ett hälsovårdsprogram för äldre.  

Region Kalmar län och Kalmar kommun ska påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete med 

uppsökande preventiva hembesök för personer över 80 år. Preventiva hembesök och 

hälsosamtal för äldre personer syftar till att främja ett hälsosamt och oberoende liv och är ett 

steg i arbetet för en nära vård. Projektet ska följas upp och erfarenheterna från 

utvecklingsarbetet ska analyseras inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan.  

Psykisk hälsa hos länets äldre invånare är särskilt prioriterat. Den psykogeriatriska 

kompetensen ska stärkas, främst inom primärvården. Tillgången till samtalsbehandling för 

äldre ska följas upp.  

Missbruk och beroende är en sjukdom. Personer som drabbas av eget eller andras missbruk 

ska få förbättrad vård och stöd, bland annat genom utveckling av internetbaserad behandling. 

Vårdkedjan för invånare i alla åldrar med missbruk eller riskbruk ska förbättras och länets 

hälsovalsenheter ska utveckla arbetet för att tidigt kunna stödja individer som befinner sig i ett 

riskbruk.  

 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård   

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla får vård utifrån sina behov och att 

vården håller en god kvalitet oavsett patientens kön eller bakgrund. För att åstadkomma en 

jämlik och jämställd hälso- och sjukvård krävs ett långsiktigt arbete som handlar om att möta 

patienters vårdbehov både geografiskt, med rätt kompetens och med den senaste kunskapen.  

Förlossningsvård och kvinnors hälsa är prioriterade områden i enlighet med den nationella 

överenskommelsen Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015-2022. 

Kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen före, under och efter graviditet. 

Hälso- och sjukvårdens insatser ska vara person- och familjecentrerad och anpassas efter 

kvinnans och familjens behov. Förlossningsvården ska ha en väl samordnad vårdkedja. 

Vårdskador till följd av förlossning ska minska och eftervården ska fortsätta att stärkas. 

Kompetenshöjning och utbildningssatsningar är centrala för att utveckla alla delar i 

vårdkedjan.  
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En större andel personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig och det är 

därför viktigt med förebyggande aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Region 

Kalmar län ska förebygga psykisk ohälsa och somatisk sjukdom hos personer med 

funktionsnedsättning. Invånare med funktionsnedsättning ska vara delaktiga och ha inflytande 

samtidigt som ett funktionshinderperspektiv integreras i verksamhetsområden och 

beslutsfattande. Alla verksamheter ska ha kunskap om personer med olika 

funktionsnedsättningars särskilda behov och samverkan med länets 

funktionshinderorganisationer ska stärkas ytterligare genom samverkansavtalet.  

Samverkan mellan vårdvalsenheter för psykisk hälsa, hälsovalsenheter, psykiatri, tandvård 

och kommuner ska förbättras för att skapa goda förutsättningar för nyanlända och 

asylsökande att utveckla hälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt ska utvecklas när det gäller 

barn och vuxna med svårare psykiatrisk problematik inom grupper som nyanlända, 

ensamkommande barn och asylsökande med traumatiska upplevelser. Region Kalmar läns 

subvention av preventivmedel till unga kvinnor ska innefatta även asylsökande och 

nyanlända. 

 Hälsa för barn och unga  

Region Kalmar län arbetar för god hälsa hos barn och unga. En gemensam överenskommelse, 

som rör samtliga verksamheter mellan Region Kalmar län och länets kommuner, har tagits 

fram. Den stödjer ett ökat samarbete mellan samtliga aktörer som kan arbeta för hälsa hos 

länets barn och unga.  

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. Det är av stor vikt att kunna hjälpa barn och unga i 

ett tidigt skede och att snabbt kunna erbjuda hjälp till barn och unga med svår psykisk ohälsa. 

Barn och unga med psykisk ohälsa och deras anhöriga ska ha tydlig och lättkommunicerad 

väg in. För att tidigt kunna starta insatser ska elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården fortsätta det långsiktiga arbetet för att tillsammans nå föräldrar och upptäcka barn 

och unga med psykisk ohälsa. Arbetet sker i samverkan med länets skolor och socialtjänster 

inom ramen för länsgemensam ledning.  

Barn- och ungdomshälsan är första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa och barn- och 

ungdomspsykiatrin står för vård och behandling på specialistnivå. Barn- och ungdomshälsan 

ska tydligare utgöra en del av hälsovalsenheternas kompetens och ha hög tillgänglighet. Ett 

förslag ska tas fram för hur första linjen-psykiatrin för barn- och unga ska bli en mer 

integrerad del av primärvården. 

En process för att införa ett standardiserat instrument för triagering inom barn- och 

ungdomspsykiatrin har startat och barn- och ungdomshälsan följer arbetet på nära håll för att 

hitta samverkansvinster. Verksamheterna ska tillsammans vidareutveckla arbetssätt för att ge 

vård på rätt nivå direkt. Utvecklad kunskapsstyrning inom både hälso- och sjukvård och 

socialtjänst bidrar till att vård och insatser standardiseras och baseras på bästa tillgängliga 

kunskap. 

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas och köerna kortas, särskilt med 

avseende på tid till utredning genom särskilda insatser. En strukturerad metod för bedömning 

av vårdbehov, som redan används inom flera andra regioner, ska införas. Digitala verktyg 

såsom psykoterapi via nätet ska öka. För att förbättra tillgängligheten till fördjupad utredning 

inom barn- och ungdomspsykiatrin ska metodik för standardiserad utredning och behandling 

utvecklas.  

Ett utvecklingsarbete pågår för att ytterligare stärka kommunernas och Region Kalmar läns 

gemensamma verksamhet inom familjecentraler och ungdomsmottagningar. Etablering av en 
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familjecentral i Högsby pågår och en förstudie är genomförd och ett underlag för 

inriktningsbeslut har tagits fram för lokaler för en familjecentral i Vimmerby. 

Länets ungdomsmottagningar har en viktig uppgift att främja fysisk och psykisk hälsa med 

fokus på sexuell hälsa och rättigheter hos länets unga. Tillsammans med länets kommuner ska 

insatser göras för att tydliggöra och stärka uppdraget för ungdomsmottagningarna. En 

handlingsplan ska tas fram för att stärka ungdomsmottagningarna i länet, ett särskilt fokus 

läggs på att införa digitala verktyg som stöd till verksamheten. Under planperioden ska 

möjligheterna till en samtalsmottagning för unga män utredas i samverkan med 

ungdomsmottagningarna och andra samhällsaktörer.  

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram handlingsprogram för 

missbruksvården med fokus på barn och unga i åldrarna 13-29 år. Handlingsplanen ska ligga 

till grund för vidare arbete i länet, inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan. Inom 

barn och ungdomspsykiatrin behöver särskilda insatser göras för att upptäcka och behandla 

missbruk.  

Sedan 2012 erbjuds alla flickor i Sverige allmän vaccination mot HPV-virus. Under 2020 

kommer även pojkar att erbjudas HPV-vaccination inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet för barn. Region Kalmar län samverkar med länets skolhälsovård 

kring upplägget för kommande vaccination. 

Munhälsan hos barn kan ofta spegla den allmänna hälsan och en god munhälsa grundläggs i 

tidiga åldrar. Förebyggande insatser ska därför göras redan under barnens första år. Detta görs 

till största delen inom folktandvården men ska under kommande planperiod delvis göras på 

familjecentralerna. För att ge alla förskolebarn daglig tandborstning ska dialogen med länets 

kommuner intensifieras och tandborstning i förskola ska införas i möjligaste mån på länets 

samtliga förskolor. Områden med socioekonomisk utsatthet är särskilt prioriterade. 

För att tillgodose barnets rättigheter och förbereda verksamheterna inför att barnkonventionen 

blir lag, arbetar Region Kalmar län efter handlingsplanen Barnrätt – för varje barns bästa. 

Kunskapshöjande insatser om barnets rättigheter för förtroendevalda, chefer och medarbetare 

ska fortsatt genomföras. Övergripande arbetssätt och rutiner ska arbetas fram inom särskilt 

angelägna områden som barn som far illa, barn som anhöriga och barns och ungas 

delaktighet. Region Kalmar län ska åter initiera en dialog med kommunerna i mellersta och 

norra länsdelen om inrättande av ett Barnahus. 

 Psykisk hälsa  

Psykisk ohälsa ökar både hos barn och vuxna. Ökningen är störst hos unga kvinnor. Psykisk 

ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och det är den stressrelaterade psykiska 

ohälsan som dominerar, framförallt bland kvinnor.  

Införandet av vårdval för psykisk hälsa har inneburit ökad tillgänglighet till första bedömning 

hos psykosocial resurs på hälsovalsenheterna. Behandlingar som är särskilt anpassade för 

primärvården ska införas under planperioden liksom kompetensutveckling och 

metodutveckling för medarbetare. Under planperioden ska antalet behandlingar inom kognitiv 

beteendeterapi (iKbt) via nätet öka. 

Vårdval psykisk hälsa innebär ett ökat krav på samarbete med andra vårdaktörer och externa 

aktörer för sammanhållna vård‐ och rehabiliteringsprocesser. Vårdgivaren ska ha ett 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt vid alla kontakter med patienter och 

invånare samt erbjuda digitala tjänster. Region Kalmar län ska genomföra en första 

uppföljning av Vårdval psykisk hälsa våren 2020.  
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Psykisk ohälsa ökar som orsak till sjukskrivningar. Region Kalmar län arbetar med tidiga och 

strukturerade insatser i samband med sjukskrivning. De första 90 dagarna i 

sjukskrivningsperioden är avgörande för det fortsatta sjukskrivningsförloppet. Därför är det 

angeläget att vidareutveckla arbetsmetoder som tar hänsyn till detta och verkar för ett 

enhetligt arbetssätt.  

Funktionen rehabiliteringskoordinator, som är ett viktigt stöd i patientens sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess, utvecklas kontinuerligt med kompetenshöjande insatser och 

nätverksbyggande. Användningen av det digitala stödprogrammet Sjukskrivningskollen som 

är utvecklat inom Region Kalmar län ska integreras i sjukskrivningsprocessen. Införandet av 

internetbaserad behandling i ACT, Acceptance and Commitment Therapy, för patienter med 

långvarig smärta ska fortsätta.  

Suicidprevention är fortsatt prioriterat och erfarenheterna från pilotprojektet för standardiserat 

vårdförlopp suicidprevention ska tas tillvara. Insatser ska göras för att öka kunskapen om 

suicidnära personer och för att uppmärksamma och upptäcka dessa patienter.  

Vård- och insatsprogrammen inom ramen för psykisk hälsa är under utveckling. 

Implementering av programmet Schizofreni/schizofreniliknande tillstånd har påbörjats och 

arbete har påbörjats för Depression/Ångest, Missbruk och beroende, Självskadebeteende samt 

ADHD. Självvald inläggning prövas nu på flera håll inom psykiatrin. Metoden är 

trygghetsskapande för patienten och förebygger självskadebeteende. 

Under perioden 2018-2025 byggs nya, ändamålsenliga och flexibla lokaler för 

specialistpsykiatri i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Detta för att ge länets invånare 

tillgång till specialiserad psykiatrisk vård som är väl anpassad för att bedriva en modern 

person- och familjecentrerad psykiatrisk vård. 

 Utveckling av nära vård 

Begreppet nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Omställning 

till nära vård pågår på både lokal, regional och nationell nivå och är en förutsättning för att 

resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler. Resan mot en mer 

nära vård innebär att ställa krav på förändrade arbetssätt och nya prioriteringar. Arbetet är 

långsiktigt och kräver uthållighet och ett modigt ledarskap. Under planperioden ska 

omställningen intensifieras utifrån Region Kalmar läns långsiktiga handlingsplan för nära 

vård.  

Region Kalmar län följer Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) definition av nära vård 

vilket innebär att nära kan vara i geografi, tid eller/och relation. En bra och nära relation 

mellan vårdgivare skapar trygghet för den enskilde invånaren i den dagliga vården. Nära vård 

utgår från individuella förutsättningar och behov. Det innebär nya och förändrade arbetssätt 

för hälsa, vård och omsorg och att befintliga strukturer ska ses över och nya arbetssätt 

utvecklas. Ett person- och familjecentrerat arbetssätt är en förutsättning för omställningen. 

Arbetet utgår från visionen Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv. 

Fokus i utvecklingen är att ta tillvara på individens egen kraft som en resurs för att uppnå 

trygghet hos invånarna och samtidigt en kostnadseffektiv vård. Varje verksamhet har ansvar 

för att inom egna enheten, och i samverkan med andra enheter, säkerställa att alla uppdrag 

som kan görs närmare, tillsammans med eller av, invånaren själv. En del i detta är det 

pågående utvecklandet av digitala tjänster och verktyg i enlighet med den digitala målbilden. 

Ytterligare en del är arbetet med patientkontrakt som fortsätter under planperioden.  

Ett effektivt och strukturerat folkhälsoarbete är en del i omställningen till en mer nära vård. 

Här har hälso- och sjukvården, framför allt primärvården, en betydande roll. Primärvården har 
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ofta en naturlig närhet till sina patienter som ger möjlighet att vara en aktör i det 

förebyggande hälsoarbetet i sitt närområde. Detta blir särskilt viktigt för att nå alla grupper i 

samhället, när det gäller fysisk såväl som psykisk hälsa. Primärvårdens förutsättningar för att 

utgöra kärnan i den nära vården ska stärkas och att hitta hållbara, stabila och långsiktiga 

lösningar och arbetssätt för att bemanna primärvården på mindre orter är prioriterat. När en 

arbetsuppgift förflyttas säkerställs att kompetens och resurser följer med. 

Fokus i utvecklingsarbetet är samverkan över alla typer av organisationsgränser för att skapa 

en så flexibel verksamhet som möjligt. Samarbetet inom organisationen och med länets 

kommuner ska stärkas för att skapa gemensamma arbetssätt för att möta invånaren i mer nära 

och öppna vårdformer. Genom att hälsocentralen har en löpande kontakt med kommunens 

vårdpersonal skapas en helhetsbild av varje patients behov och situation. Utvecklingen med 

nya arbetssätt som mobila team och hembesök av kompetenser från fler verksamheter ska 

utvecklas och stödjas av den tekniska och digitala utvecklingen. Vidare behöver teamarbete 

mellan kommun, primärvård och den öppna specialiserade vården utvecklas så att patienter 

kan få tillgång till avancerad vård i eget och särskilt boende på ett säkert sätt.  

Samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal ska skapa en 

tryggare vårdsituation för patienter med stora behov. Den så kallade Borgholmsmodellen är 

ett exempel på detta. Patienter i den kommunala hemsjukvården ska erbjudas en fast 

läkarkontakt på sin hälsovalsenhet. Den fasta läkarkontakten ska följa patienten genom alla 

steg i vården och vid behov göra hembesök. Under planperioden ska invånarna erbjudas större 

möjligheter till fast läkarkontakt för att säkerställa kontinuitet och trygghet. För att tydliggöra 

uppdrag och innehåll ska begreppet fast vårdkontakt och fast läkarkontakt analyseras och 

belysas så att invånarna får en jämlik insats där kontinuitet i vårdrelationen är prioriterad. 

Välbemannade hälsocentraler ska vara motorer i arbetet för att utbilda allmänspecialister. 

Kompetensförsörjningen inom primärvården ska präglas av ett helhetsperspektiv och 

målsättningen är att bidra till förbättrad bemanning på andra hälsocentraler i närområdet. 

För att öka tillgänglighet och kundnöjdhet kommer Folktandvården att utreda införande av ett 

nytt, effektivare och flödesorienterat arbetssätt. Patienten bokar själv in sig för undersökning 

och erbjuds behandling vid samma tillfälle som undersökningen. Metoden innebär ett 

förändrat arbetssätt som sätter patientens behov först och där resurserna på kliniken 

samverkar.  

 Digitalisering av hälso- och sjukvården   

Digitalisering av hälso- och sjukvården ger möjligheter att minska administration och 

utveckling av nya effektivare vårdprocesser där invånaren är medskapare. Ökad takt i den 

digitala omställningen är ett måste för att möta välfärdens utmaningar.  

Strategin för invånarens digitala vårdkontakter med tillhörande målbild ligger till grund för 

fortsatta satsningar och framtagande av nya digitala tjänster och erbjudanden. Strategin 

innebär att Region Kalmar län ska erbjuda digitala tjänster när det går och fysiska tjänster när 

det behövs.  

För att uppnå en sammanhållen vårdkedja är en sammanhållen digital vårdmiljö en viktig del. 

För detta behöver befintliga verktyg som 1177 Vårdguiden, webbtidbok och videomöten 

sammanlänkas. Här ska nya delar byggas in och utvecklas, som chatt, växling mellan telefon 

och video samt automatisk bedömning och guidning till rätt vårdnivå eller egenvård. Delar av 

detta görs tillsammans med landets övriga regioner inom ramen för nationell samverkan och 

programmet Första linjens vård. En sammanhållen digital vårdmiljö möjliggör att 

medarbetare alltid har tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. Effekten blir minskad 
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administration och mer tid till det personliga mötet med patienten. Andra viktiga delar är 

gemensam vårddokumentation och fler automatiska datauttag till kvalitetsregister, ett arbete 

som fortsätter under planperioden. Andra exempel är taligenkänning och fortsatt utveckling 

av mobila arbetssätt. 

Digitala kanaler för vårdmöten ska fortsätta att utvecklas för att underlätta vårdkontakter för 

patienter och närstående men även för att underlätta samordning med andra vårdaktörer. Från 

2020 ska samtliga enheter inom Hälsoval erbjuda digitala vårdmöten.  

Många av dagens kroniska sjukdomar kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård 

för personer med dessa sjukdomar är därför viktig för patientens välbefinnande. Under 

planperioden kommer nya arbetssätt för patienter med kronisk sjukdom att prövas och 

utvärderas. Detta för att patienten ska kunna göra egna mätningar i hemmet som sedan 

skickas in till hälso- och sjukvården och följs upp. På så sätt kan invånaren få stöd i sin 

situation och proaktiva insatser kan göras vid behov. Målet ska vara en god kontinuitet för 

invånaren samt ett proaktivt arbetssätt. 

Införandet av nya tekniska lösningar innebär i sig ingen förbättring om inte arbetssätt och 

processer samtidigt förändras och anpassas till nya möjligheter. Insatser ska göras för att öka 

kunskapen hos medarbetare och invånare om de digitala tjänster, hur de används och de 

möjligheter de innebär för invånare och verksamhet. För att möjliggöra den digitala 

omställningen ska medarbetarnas kompetens inom området stärkas och metodstöd för 

implementering av nya arbetssätt erbjudas.  

 Kunskapsstyrning 

Det gemensamma nationella systemet för kunskapsstyrning har visionen Vår framgång 

räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika.  

Region Kalmar län har anpassat systemet för kunskapsstyrning, i samverkan med övriga 

regioner i sydöstra sjukvårdsregionen, till det nationellt etablerade systemet för 

kunskapsstyrning. I systemet byggs samverkan och kopplingar för att regionerna ska stärka 

varandra ytterligare i kvalitetsarbetet. Förutsättningar skapas också för att etablera nya, mer 

effektiva former för samverkan med staten och den del av hälso- och sjukvården som drivs i 

primärkommunal regi. Arbetet med kunskapsstyrning kommer att utvecklas ytterligare genom 

framtagande av standardiserade vårdförlopp även utanför cancerområdet. 2020 kommer minst 

fem nya vårdförlopp att införas och för varje år under planperioden kommer antalet att öka 

ytterligare. Uppföljning av vårdens resultat och hälsoutfall ska stärkas. Arbetet görs för att 

säkra fortsatt långsiktig utveckling av hälso- och sjukvårdens resultat och kommer att kräva 

insatser och samverkan.  

Samarbetet inom sydöstra sjukvårdsregionen omfattar frågor som kunskapsstyrning, 

kompetensförsörjning, läkemedel, upphandling, IT och vårddokumentation, e-hälsa och 

forskning. Samarbetet är också en viktig plattform för utveckling i gränslandet mellan hälso- 

och sjukvård och regional utveckling, såsom hälsofrämjande insatser, kompetensförsörjning 

och digitalisering.  

 Stärkt cancervård  

Arbetet fortsätter för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik. Målet för 

överenskommelsen mellan SKL och staten är bland annat att korta väntetiderna och minska 

de regionala skillnaderna.  

Under planperioden ska insatser göras för att patienter med cancer ska känna större 

delaktighet under hela vårdförloppet och få förbättrat stöd under rehabilitering. Detta ska 

340



 

 

Regionplan 2020- 2022 
Region Kalmar län 
 33(80) 

göras genom bättre nyttjande av ny teknik. Det nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering ska implementeras.  

Standardiserade vårdförlopp har förbättrat vårdflödena genom att patienter med välgrundad 

misstanke om cancer prioriteras. Arbetssättet har permanentats och stöds av länets 

cancersamordnare i samverkan med Regionalt cancercentrum Sydöst.  

Antalet cancerfall ökar och Region Kalmar län behöver ha hög utrednings- och 

behandlingskapacitet. Bland annat har teknik för genetiska analyser etablerats. Kapaciteten 

för radiologiska undersökningar behöver säkerställas, vilket gäller särskilt MR-kapacitet. En 

plan för hur Region Kalmar läns behov av PET-CT ska säkras. Även kapaciteten för 

strålningsbehandling behöver förstärkas. En utredning om de två befintliga acceleratorerna 

och behov av komplettering ska göras under planperioden. 

Förberedelser för screening för tjock- och ändtarmscancer startar under 2020. Införandet sker 

i samverkan inom den sydöstra sjukvårdsregionen. En kartläggning av omfattningen av PSA-

provtagning i sjukvårdsregionen är genomförd och arbetssätt ska testas i samverkan med start 

2020. Regionen ska följa beslut/rekommendationer från Socialstyrelsens nationella 

screeningråd. Idag är screening för livmoderhalscancer och mammografi avgiftsfri och 

insatser ska göras för att alla kvinnor ska genomgå dessa undersökningar. 

 God och säker vård 

Region Kalmar län ska erbjuda en god och säker vård och arbeta systematiskt och 

förebyggande med en nollvision när det gäller undvikbara vårdskador. Brister i 

patientsäkerhet orsakar skador som innebär ett lidande för patienten, höga kostnader samt 

bristande förtroende för hälso- och sjukvården.  

Utvecklingen inom säker vård ska hantera såväl utmaningar i hälso- och sjukvården som den 

pågående utvecklingen och förändringen av hälso- och sjukvårdssystemet. För att ta nästa steg 

behöver Region Kalmar län bygga vidare på det goda arbete som bedrivs och samtidigt 

kraftsamla inom nya områden. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en 

nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, som planeras gälla 2020-2024. Region 

Kalmar läns arbete ska ske i linje med den nationella handlingsplanen och de årliga aktiviteter 

som kommer tas fram på nationell nivå.  

Grunden för säker hälso- och sjukvård är systematiskt arbete och goda kunskaper i 

patientsäkerhetsfrågor på alla nivåer. Arbetet inriktas på att stärka patientsäkerhetskulturen 

och hälso- och sjukvårdens alla nivåer ska engageras i att bygga långsiktiga strukturer och 

säkra processer. Ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete kan öka 

förutsättningarna för att skapa en säkrare vård. Under planperioden ska en kontinuerlig 

utbildning i patientsäkerhet för chefer tas fram och målet är att även länets kommuner ska 

kunna ta del av Region Kalmar läns utbildningar. Arbetet med händelseanalyser som spänner 

över region och kommun skall underlättas för gemensamt lärande. 

För att bibehålla hög patientsäkerhet behöver både patient och medarbetare vara delaktiga i 

arbetet. Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag ska tas omhand och vara underlag för 

förbättringar. Patientnämnden har en viktig roll i kvalitets- och säkerhetsarbetet genom att 

identifiera risker och trender och att återkoppla dessa, så att hälso- och sjukvården tar hänsyn 

till patienternas behov och önskemål. 

Ungefär en tredjedel av alla vårdskador utgörs av vårdrelaterade infektioner. Ett långsiktigt 

och systematiskt förbättringsarbete planeras för att kartlägga och ta fram underlag för rätt 

åtgärder. Hygienrutiner och klädregler är viktiga delar. 
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Region Kalmar län har lägst förekomst av trycksår i Sverige. Genom att tidigt identifiera 

patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter 

med trycksår uppkomna på sjukhus minska ytterligare. Region Kalmar län ska ha fortsatt 

fokus på långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för att nå målet att inga inneliggande 

patienter ska få trycksår.  

Ökad antibiotikaresistens hos bakterier utgör ett hot mot hälso- och sjukvården och är 

samtidigt en patientsäkerhetsfråga. Förutom fungerande hygienrutiner är rationell 

antibiotikaanvändning en av de viktigaste delarna i arbetet med att motverka 

antibiotikaresistens. Det förebyggande arbetet inriktas på att följa resistensutvecklingen, verka 

för följsamhet till behandlingsrekommendationer samt uppföljning och återkoppling av 

förskrivning på förskrivarnivå. Insatserna inom slutenvården ska öka under planperioden 

liksom samverkan med länets kommuner.  

Markörbaserad journalgranskning är ett verktyg för egenkontroll av verksamheten. Med hjälp 

av metoden kan vårdskador identifieras som inte upptäcks på annat sätt. Journalgranskningen 

ska ske månatligen inom somatisk och psykiatrisk vuxenvård. Resultatet av granskningen har 

hittills visat att vårdplan och samverkan vid utskrivning har stor betydelse för en god och 

säker vård. 

Region Kalmar län har kliniska apotekare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

psykiatrin. När kliniska apotekare deltar i läkemedelsgenomgångar leder det till minskat antal 

läkemedel, färre olämpliga läkemedel, minskad fallrisk, ökad tid till återinläggning och 

bibehållen självskattad hälsa. Det är en vinst att genomföra läkemedelsgenomgångar med 

kliniska apotekare i ett tidigare skede. Möjligheterna att införa det stödet inom primärvården 

ska därför ses över.  

Säker hantering av narkotikaklassade läkemedel är viktigt ur flera aspekter. Ett pilotprojekt 

med avdelningsplacerade läkemedelsautomater för narkotika pågår, för såväl säkrare som 

enklare och tidsbesparande hantering. 

Som ett led i att utveckla rehabiliteringen av rehabiliteringsmedicinska patienter har 

ansvarsfördelningen inom ramen för sydöstra sjukvårdsregionen setts över. Detta innebär att 

högspecialiserad vård sedan tidigare bedrivs vid universitetssjukhuset i Linköping och att den 

specialiserade vården kommer att bedrivas på de rehabiliteringsmedicinska klinikerna i 

Linköping och Jönköping. Det finns ett nära samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och 

kontakter mellan kommun och primärvård har förstärks. Funktionen som 

rehabiliteringssamordnare fungerar som en lots för att underlätta patientens väg i vården och 

dess övergångar. 

Kroniskt sjuka, där neurologiskt sjuka är en stor grupp och där samsjuklighet är ofta 

förekommande, har ofta behov av samordnad och långsiktig rehabilitering. Utveckling av 

rehabiliteringskedjan ska ske där person- och familjecentrering och samverkan med 

kommunerna, civilsamhället och inom den sydöstra sjukvårdsregionen är viktiga delar.  

 Stimulera forskning och utveckling 

Forskning genererar kunskap och nya behandlingar så att hälso- och sjukvården kontinuerligt 

förbättras. För att länsinvånarna skall fortsätta erbjudas Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 

ska Region Kalmar län fortsätta att utveckla klinisk forskning. Arbetet utgår från 

forskningsstrategin med tillhörande handlingsplan. Handlingsplanen ska revideras under 

planperioden.   

Ett tydligt fokusområde under kommande planperiod är att stödja utvecklingen och bildandet 

av universitetssjukvårdsenheter. Arbetet är en del av den universitetssjukvårdsstrategi som 
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Region Kalmar län har tillsammans med Region Östergötland, Region Jönköpings län och 

Linköpings Universitet för att tydligare definiera universitetssjukvårdsenheternas uppdrag och 

samverkan mellan universitet och sjukvård.  

En utveckling av den akademiska miljön och därmed den kliniska forskningen är en viktig 

och avgörande fråga inte bara för läkarutbildningsuppdraget utan för att Region Kalmar län i 

framtiden ska kunna erbjuda en hälso- och sjukvård av högsta standard. Den regionaliserade 

läkarutbildningen ökar också det nära samarbetet med Linnéuniversitetet som är en viktig 

partner i att rekrytera och anställa akademisk nyckelkompetens för läkarutbildningen. Ett nytt 

regionalt ALF avtal (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) skall också förhandlas med 

Region Östergötland, Region Jönköping och Linköpings Universitet och antas vid utgången 

av 2021. 

För en positiv utveckling av hela Life Science-området är det viktigt att öka samarbetet 

mellan akademi, sjukvård och näringsliv vilket ger synergieffekter också i utvecklingen av 

regionens framtida sjukvård. Den Life science strategi som antagits mellan Region Kalmar 

län, Region Östergötland och Region Jönköping visar vikten att förstärka den gemensamma 

forskningsstödjande strukturen Forum Sydost. Under planperioden kommer också 

integrationen mellan stödstrukturerna för forskning och innovation inom Region Kalmar län 

att utvecklas. Detta kommer bland annat att ske via en översyn och uppdatering av Varje dag 

lite bättre - kraften hos många, till vilket arbetet med innovationer tydligare ska knytas och 

ingå. 

Såväl i strategin för Life Science som i strategin för universitetssjukvård betonas vikten av 

vård-IT infrastruktur och inte minst den stora och ofta outnyttjade potentialen att använda 

befintlig journaldata för forskning och utveckling. Ett fokusområde kommer därför att vara att 

se över infrastrukturen för journaldata och hur man på ett kvalitets-, patient-, juridiskt- och 

integritetssäkert samt resurseffektivt sätt kan använda sig av denna information för att 

förbättra och effektivisera vården i framtiden.  

 Mått 

Region Kalmar läns långsiktiga 

inriktning 

 

Mått 

 

Långsiktigt 

målvärde 

 

Region Kalmar län ska arbeta för att 

främja hälsa, förebygga och behandla 

sjukdom  

Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7-9) 

 

100 %  

 Andelen invånare i länet som använder tobak 

dagligen  

< 10 % 

 Andel invånare med fysisk aktivitet 150 

min/vecka 

> 80 % 

 Andel av befolkningen med fetma (BMI ≥30) < 13 % 

 Andel kariesfria 19-åringar  > 40 % 

 Antal fallskador äldre <50/1 000 

 inv. >80 år 

 Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom > 65 % 
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 Överlevnad tjugoåtta dagar efter hjärtinfarkt > 75 % 

Region Kalmar län ska erbjuda Sveriges 

säkraste hälso- och sjukvård 

Andel vårdtillfällen där patienten har fått en 

vårdskada (undvikbar skada) 

0 % 

 Andel trycksår – sjukhusförvärvade  0 % 

 Vårdrelaterade infektioner < 4 % 

 Patienter med oplanerad återinskrivning inom 

30 dagar 

< 6 % 

Region Kalmar län ska erbjuda Sveriges 

bästa tillgänglighet 

Tillgänglighet – 1177-samtal som besvaras 

inom 9 minuter  

95 % 

 Kontakt med primärvården samma dag 100 % 

 Medicinsk bedömning som genomförs av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 

tre dagar 

100 % 

 Fast läkarkontakt i primärvården  75 % 

 Förstabesök i den specialiserade hälso- och 

sjukvården inom 90 dagar (somatik och 

psykiatri) – avser faktiska besök 

100 % 

 Operation/behandling inom 90 dagar i den 

specialiserade hälso-och sjukvården – avser 

faktiska operationer/behandlingar 

100 % 

 Förstabesök inom 30 dagar till barn- och 

ungdomspsykiatrin 

90 % 

 Fördjupad utredning/ behandling inom 30 dagar 

vid barn- och ungdomspsykiatrin  

80 % 

Allmänna Kollektivtrafikens 

självfinansieringsgrad ska uppgå till 50 % 

Allmänna kollektivtrafikens 

självfinansieringsgrad 

50 % 
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7 Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av ett öppet, engagerat och 

kunnigt förhållningssätt. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön 

ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare.  

(Bild på Mål 3, 4, 5, 8, 10, 16 Agenda 2030) 

Region Kalmar läns största och viktigaste tillgång är medarbetarna. För att nå de högt ställda 

målen krävs engagerade och delaktiga medarbetare med lust att lära och vilja att göra skillnad 

för länets invånare. Det krävs också chefer med tydliga uppdrag och goda förutsättningar för 

att utöva ett utvecklande ledarskap. Detta i en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö där man 

gemensamt arbetar för likabehandling, mångfald, jämställdhet och jämlikhet. 

Region Kalmar län har målsättningen att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare och vill på det 

sättet visa på höga ambitioner att vara ett starkt arbetsgivarvarumärke och bli en än mer 

attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.   

 Strategisk kompetensförsörjning  

Kompetens- och personalförsörjning är en högt prioriterad strategisk fråga och en utmaning 

inom Region Kalmar län. Ett ökat antal äldre invånare med stort behov av hälso- och sjukvård 

samt generationsskifte inom organisationen innebär tillsammans stora utmaningar för 

verksamheterna. Avgörande är förmågan till att behålla och utveckla den kompetens som 

finns inom organisationen.  

Region Kalmar läns kompetensförsörjningsstrategi är vägledande för att säkerställa att rätt 

kompetens finns för att både bedriva dagens och utveckla morgondagens verksamhet. Arbete 

sker på både övergripande och lokal nivå med insatser som till exempel karriär- och 

yrkesrollsutveckling.  

God samverkan med universiteten är en avgörande faktor för att säkerställa framtidens behov 

av medarbetare med rätt kompetens. Samarbetet med Linnéuniversitet och Linköpings 

universitet ska fortsätta att utvecklas. Inom mellersta och norra länsdelen är avtalet för 

delfinansiering av sjuksköterskeutbildningen förlängt och det planeras för ett långsiktigt 

samarbete med Linnéuniversitetet. Den decentraliserade läkarutbildningen via Linköpings 

universitet har nu etablerats på Länssjukhuset i Kalmar. Samarbetet ska på sikt fördjupas med 

en stärkt akademisk utbildnings- och forskningsmiljö.  

Etnisk och kulturell mångfald stärker möjligheten till kompetensförsörjning inom Region 

Kalmar län. Satsningen på utlandsutbildad personal med legitimationskrav inom hälso-och 

sjukvården ska utvidgas genom att ge möjlighet till svenskutbildning och praktik. Behovet av 

språkpraktik, praktisk tjänstgöring och provtjänstgöring kommer att öka och fler platser 

behöver säkerställas i hälso- och sjukvårdsverksamheterna. 

Behovet att minska användande av hyrbolag är särskilt prioriterat. Fortsatta satsningar på AT- 

och ST-tjänster samt att påbörja arbetet med bastjänstgöring är viktiga åtgärder, liksom 

fortsatta satsningar på utbildningsanställning inom prioriterade specialistområden. Nuvarande 

handlingsplan för oberoende av hyrbolag ska uppdateras under planperioden.  

I anslutning till det nationella arbetet sker också lokala åtgärder. Exempel på detta är 

utvecklingsprojekt inom yrkesrollsutveckling för att medverka till så kalla task-shifting och 

rätt använd kompetens. Enheter som har verksamhet dygnets alla timmar, så kallade 24/7-

verksamheter, har särskilt svåra utmaningar att rekrytera och behålla medarbetare. Åtgärder 

som kan stimulera attraktiviteten i denna typ av verksamhet ska prioriteras.  
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Under planperioden ska initiativ tas för att tillsammans med fackliga organisationer ta fram 

ett partsdokument som stöd för omställning och utvecklingen av nära vård där också den 

digitala omställningen ingår.  

 Attrahera och rekrytera medarbetare  

Att utveckla och förtydliga arbetsgivarvarumärket är ett sätt att öka attraktionskraften. 

Medarbetare och chefer är de viktigaste ambassadörerna för att stärka Region Kalmar läns 

arbetsgivarvarumärke och locka rätt kompetens till organisationen.  

För att attrahera och rekrytera nya medarbetare ska budskap och information om erbjudande 

och villkor utvecklas och förbättras genom ett rekryteringspaket som pedagogiskt beskriver 

alla fördelar som finns att arbeta i Region Kalmar län. En särskild rekryteringsmetodik, så 

kallad kompetensbaserad rekrytering, kommer att implementeras för att höjas kvalitén på 

rekrytering. Metodiken ska kvalitetssäkra rekryteringar och tydliggöra förväntningar och krav 

på kommande medarbetare.  

Insatser ska göras för att ge länets skolungdomar en god bild av att arbeta inom Region 

Kalmar län, exempelvis genom att underlätta för ungdomar att göra praktik eller organiserade 

prova-på-aktiviteter. 

För att ytterligare ge kunskap om och stärka möjligheten att fylla det kompetensbehov som 

finns ska i samverkan med kommunerna redovisas en analys av kompetensbehov i länet. 

Analysen inriktar sig på hälso- och sjukvårdspersonal såsom sjuksköterskor och 

undersköterskor och länets kommunala omsorgsverksamheter.  

Satsningen på utbildningsanställningar för utbildning inom specialistområden för 

sjuksköterskor och biomedicinska analytiker ska fortsätta och också utvärderas för rätt 

riktning framåt. 

Bastjänstgöring för läkare införs nationellt från och med juli 2020 och det nya 

läkarprogrammet startar 2021. Det innebär att möjlighet finns att anställa personer med 

läkarexamen från EU eller tredje land till bastjänstgöring redan 2020. Hur arbetet och 

innehållet ska se ut för bastjänstgöring ska utredas. Möjligheten att anställa till 

bastjänstgöring ska starta hösten 2020 med ett fåtal platser för att sedan successivt öka. 

Utbildning till medicinsk sekreterare har startat på Högalids folkhögskola. Utbildningen finns 

sedan tidigare via Vimmerby folkhögskola.  

 Utveckla och behålla medarbetare 

Region Kalmar län vill erbjuda möjligheter till kompetensutveckling som breddar, höjer eller 

på annat sätt utvecklar medarbetarna, allt för att kunna möta invånarnas krav och behov, både 

i dag och i framtiden. Genom att använda karriärutvecklingsmodeller tydliggörs vilka 

karriärvägar och utvecklingsmöjligheter som finns, intern rörlighet främjas och medarbetares 

kunskaper används och tillåts utvecklas genom individuella utvecklingsplaner. På så sätt 

stärks även förutsättningarna att behålla medarbetare.  

Att medarbetarna har förståelse för verksamheten och känner till sin del i ett större 

sammanhang är en grund för både verksamhetens och medarbetarens fortsatta utveckling. För 

att uppnå detta är sambandet mellan medarbetarsamtal, individens prestation och 

verksamhetens mål viktigt. Dialogen mellan chef och medarbetare är en grundläggande 

förutsättning och ett utvecklingsprojekt för att kvalitetssäkra processen kring i 

medarbetarsamtalet ska genomföras. 
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En bra start för en ny medarbetare kan vara avgörande för den fortsatta karriären och därför 

ska insatser göras för att utveckla introduktionen. På samma sätt ska äldre medarbetare efter 

pensionsålder i större utsträckning ges förutsättningar att fortsatt bidra med sin kompetens och 

stärka nya medarbetare.  

Region Kalmar län ska ha en stabil, jämställd och medveten lönebildning där långsiktighet 

står i fokus. Lönesättningen är individuell och differentierad och ska bidra till att nå 

verksamhetens uppsatta mål. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens 

effektivitet, produktivitet och kvalitet. Enheter som har verksamhet dygnets alla timmar har 

särskilt svåra utmaningar att rekrytera och behålla medarbetare. Översyn av åtgärder som kan 

stimulera attraktiviteten i denna typ av verksamhet ska prioriteras. 

Inom hälso- och sjukvården finns behov av att utveckla yrkesroller för att på bästa sätt nyttja 

medarbetarnas kompetens. Personalstrukturen och kompetensförsörjningen behöver anpassas 

för att stödja förflyttningen till en mer personcentrerad vård och från vård till hälsofrämjande 

insatser. Framtidens yrkesroller behöver kontinuerligt och särskilt utreda hur 

undersköterskornas framtida yrkesutveckling kan stärkas.  

En översyn av Region Kalmar läns kliniska träningscentrums möjlighet att utvecklas till ett 

länsövergripande kompetenscentrum ska göras under planperioden. Ett sådant kompetens-

centrum kan bidra till samverkan och gemensamma utbildningsinsatser med kommuner och 

andra aktörer. Här kan exempelvis utbildningar i grundläggande och fördjupad 

förbättringskunskap, metodutbildningar samt hälsofrämjande utbildningar hållas.  

 En hälsofrämjande arbetsplats  

En god arbetsmiljö och ett bra likabehandlingsarbete är grunden för medarbetarnas trivsel och 

hälsa och det är viktigt att arbeta förebyggande. Spridning av goda exempel från olika 

arbetsmiljöarbeten ska fortsätta för att kunna användas inom flera verksamheter.  

Medarbetar- och säkerhetsenkäten genomförs vartannat år på enhets-, förvaltnings- och 

organisationsnivå. Resultatet av enkäten används för att identifiera förbättringsområden och 

ligga till grund för ett aktivt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete. Enkätens resultat 

bearbetas av medarbetare och chef på varje arbetsplats och handlingsplaner ger stöd i det 

fortsatta arbetet.  

Handlingsplanen för hälsosammare arbetsplatser ligger till grund för arbetet för att förebygga 

sjukdom och främja god hälsa bland medarbetarna. Det förebyggande och strukturerade 

arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt, långsiktigt och ske i samråd mellan arbetsgivare, 

medarbetare, skyddsombud, sjukskrivande läkare samt företagshälsovården. 

Arbetsmiljöverkets författningssamling kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är 

ett instrument för att tydliggöra arbetsmiljön. En modell för hälsobokslut ska användas årligen 

för att visa på vinster och samband mellan en god hälsa och en bra arbetsmiljö. En 

utvärdering av uppdraget för företagshälsovården har skett och förslag på åtgärder ska tas 

fram. 

Region Kalmar län ska agera tidigt för att ge medarbetare stöd och rehabilitering vid eventuell 

sjukdom. Statistik visar att kvinnors sjukfrånvaro i de flesta verksamheter inom kommuner 

och regioner är mer än dubbelt så hög som mäns. Region Kalmar län ska därför ha ett extra 

fokus på jämlikhet och kvinnors hälsa. Fokus ska ligga på utbildningsinsatser, 

rehabiliteringsprocessen och chefens roll ur ett jämställdhetsperspektiv och målet är att sänka 

kvinnors sjukfrånvaro. 

Andelen heltidsanställda har ökat under senare år och är nu över 82 procent. Ambitionen är att 

andelen ska fortsatt öka utifrån förutsättningarna i Erbjudande om heltid. För Region Kalmar 
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län är det viktigt att medarbetare ska kunna kombinera familjeliv med heltidsarbete. Heltid 

som norm och en grundläggande syn på att möjliggöra arbete och föräldraskap är ett centralt 

förhållningssätt.  

Region Kalmar läns arbetsplatser ska präglas av jämställdhet, mångfald och ha nolltolerans 

mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. I enlighet med länets regionala 

strategi för jämställdhet och åtaganden i den europiska deklarationen om jämställdhet, 

CEMR, förväntas Region Kalmar län arbeta med jämlikhet för medarbetare och invånare. 

Genom ökad kompetens hos medarbetare och chefer om hbtq ska hbtq-personers rättigheter 

och situation uppmärksammas.  

Frågor kopplade till hot och våld för patienter och medarbetare samt verksamheternas 

möjlighet att agera har stor betydelse, inte minst för arbetsmiljön. En förutsättning för att 

kunna minska riskerna i arbetet är att det finns kunskap och information. Därför ska 

säkerhetsarbetet följas noga och utvecklas och en genomgång av arbetssituationer med hot 

och våld och eventuella riskfyllda situationer ska göras.  

 Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap  

Chef- och ledarskapet utgår från den gemensamma visionen Tillsammans för ett friskare, 

tryggare och rikare liv. Region Kalmar läns chefer och ledare är nyckelpersoner i arbetet mot 

vår vision och har en avgörande betydelse för att Region Kalmar län ska vara en av Sveriges 

bästa arbetsplatser. Strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många! kräver chefer som tar 

ansvar, samarbetar över organisationsgränser och ser till Region Kalmar läns och invånarens 

bästa. Mot bakgrund av de demografiska utmaningar som samhället står inför krävs 

omställning mot en mer nära, hälsofrämjande vård och mot ökad digitalisering.  

Med chef- och ledarskapsstrategin skapas samsyn kring hur Region Kalmar län ska ledas för 

att klara av utmaningar och nå uppsatta mål. Strategin ska bland annat tydliggöra vilka krav 

som ställs på chef- och ledarskapet samt vilka förutsättningar som ges för att kunna 

genomföra uppdraget på ett meningsfullt, utvecklande och hållbart sätt. Utveckling och 

synliggörande av metoder för utvecklande och hälsofrämjande ledarskap är viktigt. Region 

Kalmar län ska arbeta systematiskt med chefsförsörjning och se till att chefer erbjuds 

kontinuerlig ledarskapsutveckling.  

Region Kalmar län ska skapa möjligheter för att chefer kan ta ansvar för sina medarbetare och 

ge förutsättningar för delaktighet och trivsel. Riktvärdet är högst 35 medarbetare per chef, 

med målet att minska antalet till 25. Antalet utgår från varje verksamhets förutsättningar och 

ska följas upp kontinuerligt.  
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 Mått 

Region Kalmar läns långsiktiga 

inriktning 

 

Mått 

 

Långsiktigt 

målvärde 

 

Region Kalmar län ska vara en attraktiv, 

utvecklande och hälsosam arbetsplats 

 

Andel medarbetare som i medarbetarenkäten 

uttrycker stolthet över att arbeta i Region 

Kalmar län 

> 75 

(indexvärde) 

 Sjukfrånvaron inom region Kalmar läns alla 

verksamheter  

< 4,2 % 

 Hållbart medarbetar engagemang (HME)- 

Motivation, ledarskap och styrning  

> 80 

(indexvärde) 

 Hållbart säkerhets engagemang (HSE) > 80 

(indexvärde) 

      

      

      
    

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

349



 

 

Regionplan 2020- 2022 
Region Kalmar län 
 42(80) 

8 Ekonomi: God ekonomisk hushållning  

Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar 

hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger 

handlingsfrihet.  

(Bild på Mål 5, 8, 9, 11, 12, 16 Agenda 2030) 

 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att Region Kalmar län ska ha goda resultat vad gäller 

både verksamhet och ekonomi. För att säkra en hållbar ekonomi ur ett finansiellt perspektiv 

krävs att Region Kalmar län har kostnadseffektiva verksamheter, hushållar med tillgängliga 

resurser och har en framförhållning i sin ekonomi. En del i det ekonomiska ansvaret är att 

säkra en god ekonomi på lång sikt då utgångspunkten är att varje generation ska klara 

kostnaderna för det den beslutar om och konsumerar.  

En ekonomi som är hållbar över tid kräver medvetna beslut för att kunna möta förändringar. I 

framtiden väntar ökade behov och även nya möjligheter i form av innovationer. Det är 

utmaningar som kräver att befintliga strukturer ifrågasätts och att verksamheterna anpassar sig 

till nya arbetssätt.  

En hållbar ekonomi gör det möjligt att klara övergångar från högkonjunktur till lågkonjunktur 

utan drastiska åtgärder. För att Region Kalmar län ska kunna hantera konjunktursvängningar 

och ha en stark handlingsfrihet är det viktigt att bygga upp reserver i form av eget kapital 

vilket kräver ett positivt resultat över tid.  

Det ekonomiska resultatet ska också vara tillräckligt stort för att klara pensionsutbetalningar, 

investeringar och kompetensförsörjning i framtiden.  

För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås. 

 Resultatet ska respektive år uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning 

 Investeringarna ska finansieras utan extern upplåning 

Kostnadseffektiva verksamheter 

Ett självklart krav är att Region Kalmar län förvaltar skattemedlen på ett så kostnadseffektivt 

sätt som möjligt för att bedriva hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. 

Det innebär att nämnder och förvaltningar ska klara sin budget och inte förbruka mer än de 

resurser som finns. 

Tillgänglighet, medicinska resultat, patienterfarenheter och kostnader måste värderas i ett 

sammanhang om hälso- och sjukvårdens effektivitet ska kunna bedömas. Region Kalmar län 

behöver därför fortsätta utveckla metoder som möjliggör kostnadsjämförelser och som stödjer 

en processorienterad verksamhetsutveckling. Utveckla modeller för resursfördelning som ska 

stimulera mot de mål verksamheten ska nå.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har infört en modell för verksamhetsplanering på delar av 

verksamheten under 2019. Syftet är bl. a att förtydliga och stärka kopplingen mellan ekonomi 

och verksamhetens mål för produktion och kvalitet samt tydliggöra ledningens ansvar för 

resursfördelningen. Modellen har utvärderats och fortsatt införande planeras de kommande 

åren.  
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Samma sak gäller de externa finansieringsmöjligheterna som Region Kalmar län aktivt 

bevakar för att förstärka den ordinarie verksamheten och prioriterade utvecklingsområden, 

både i Region Kalmar län och i Kalmar som län. 

En kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både ekonomi och verksamhet är också en 

nödvändig förutsättning för att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. 

 Ekonomiska förutsättningar 2020-2022 

Ekonomiskt utgångsläge 

Ekonomin i Region Kalmar län har under lång tid varit stabil och klarat såväl investeringar 

som att möta nya behov inom viktiga utvecklingsområden. I årsbokslutet 2018 vändes 

resultatet till minus 95 miljoner kronor som en följd av hög kostnadsutveckling och lägre 

utveckling av intäkter från skatter och utjämning. Därmed uppnåddes inte det finansiella 

målet på ett överskott motsvarande två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Under 2019 är det fortsatt stort fokus på det ekonomiska läget och målsättningen är att klara 

minst ett nollresultat. Regionens verksamheter har tagit fram åtgärder för att bromsa 

kostnadsutvecklingen vilket beräknas få effekt. Det handlar om åtgärder på kort och lång sikt 

såsom att minska bolagsbemanning, översyn av schemaläggning, utveckla modell för 

resursfördelning, men också stor restriktivitet vad gäller t ex nyanställningar, representation, 

resor, kurser och konferenser. På längre sikt innebär införanden av digitala lösningar 

möjlighet till nya arbetssätt och också till ekonomiska effektiviseringar. För att långsiktigt 

klara en ekonomi som är stark och hållbar över tid kommer fortsatt stort fokus ligga på årliga 

effektiviseringar motsvarande 1 procent. 

Region Kalmar län står inför stora utmaningar då de demografiska förändringarna med 

framförallt fler äldre innebär en ökad efterfrågan på hälso- och sjukvård och därmed ett ökat 

kostnadstryck. De demografiskt betingade behoven beräknas uppgå till drygt en procent. 

Utöver de demografiska behoven beräknas kostnaderna också öka som en följd av bl.a. bättre 

behandlingar, nya läkemedel, ökade pensionskostnader och kommande stora investeringar.  

För perioden 2019-2025 planeras investeringar för närmare 4,5 miljarder kronor. Det avser 

lokaler för specialistpsykiatri i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, neonatalverksamheten i 

länet men också tidigare beslut om lokaler. I samband med att lokaler färdigställs ökar 

kostnaderna för avskrivningar och drift. Under de kommande åren ökar också kostnader för 

externa lokaler. Flera av de planerade investeringarna i lokaler kommer att färdigställas efter 

planperioden och då ökar också kostnader för avskrivningar och drift. Det behöver därför 

finns en finansiell beredskap för att klara kommande års resultatmål.   

För att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi föreslås i denna treårsbudget en höjd skatt 

från år 2020. Det innebär att hälso- och sjukvården ska kunna fortsätta utvecklas och ha en 

hög kvalitet. Det innebär också att det finansiella målet, om överskott motsvarande minst två 

procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag, kommer att uppnås.  

Resultatutjämningsreserv  

Sedan 2013 finns det i kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av 

ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Avsättning till resultatutjämningsreserv 

(RUR) är frivillig men när detta får ske framgår av de egna riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning. Syftet med RUR är att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i 

goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av 

lågkonjunktur. Region Kalmar län har gjort avsättningar vid tre tillfällen sedan 2013 och 
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värdet uppgick till 145 Mkr i årsredovisningen 2018. Storleken på RUR maximeras till totalt 

5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Riktvärdet för att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 

underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 

åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga 

det tioåriga genomsnittet. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett 

negativt balanskravsresultat, d.v.s. så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska 

komma upp till noll. 

I samband med bokslutet 2018 beslutades att Region Kalmar län avser att reglera det negativa 

balanskravsresultatet 2018 i kommande regionplaner. Regleringen omfattar ett negativt 

balanskravsresultat på 92 Mkr och anses vara återställt år 2020.  

Med anledning av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som 

trädde i kraft 1 januari 2019 råder det osäkerhet avseende det prognostiserade 

balanskravsresultatet för 2019 då orealiserade förändringar vid värdering av finansiella 

instrument ska räknas av vid balanskravsutredningar. 

 Underlag för planering 

Regionens ekonomiska förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov är i huvudsak 

beroende av: 

 samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skatteunderlaget 

 befolkningsutvecklingen i länet  

 kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 

 skattesats 

 patientavgifter och regelverk 

Den samhällsekonomiska bedömningen inklusive utveckling av skatteunderlag och bidrag är 

hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport maj 2019 och 

EkonomiNytt som presenterades i oktober 2019.  

Samhällsekonomin  

Det senaste året har utvecklingen i världsekonomin mattats av efter flera år med hög tillväxt. 

Indikatorer tyder på en fortsatt relativt svag utveckling i många länder. Sammantaget väntas 

tillväxten i sammanvägd BNP i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel mattas av 

2019, för att därefter växa ungefär i linje med genomsnittet sedan 2000. Inflationstakten i 

omvärlden bedöms bli något lägre 2019 än 2018, till följd av en långsammare utveckling av 

energi- och råvarupriser. Inflationen tilltar något 2020. 

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. 

Resursutnyttjandet bedöms fortfarande vara högre än normalt men under första halvåret 2019 

mattades den inhemska efterfrågan av. Framåtblickande indikatorer tyder på att tillväxten blir 

dämpad även under andra halvåret 2019. En svagare utveckling i omvärlden, minskade 

bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig konsumtion väntas bidra till en fortsatt 

dämpad tillväxt även 2020. Under kommande år förväntas inte resursutnyttjandet i Sverige 

kunna öka och med dämpat antal arbetade timmar förväntas en inbromsning av 

skatteunderlagstillväxten. 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP* 2,4 1,2 1,1 1,7 1,7 

Arbetade timmar* 2,4 1,0 -0,5 -0,1 0,8 

Arbetslöshet nivå 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 

Timlön 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 

KPI 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 

* Kalenderkorrigerad utveckling  
     

Källa: EkonomiNytt, SKL okt 2019 
    

 

Skatteunderlagets utveckling  

Skatteunderlagstillväxten har under flera år varit hög som följd av en lång period av 

sysselsättningsökning. SKL bedömer att den starka skatteunderlagstillväxten dämpas från och 

med 2019. Det främsta skälet är en lägre utveckling av arbetade timmar men effekten på 

skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre. Även 

pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med 2018. 

Tabell 2. Olika skatteprognoser 

 Procentuell förändring 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 

SKL, oktober 3,7 3,2 2,5 3,2 3,9 17,5 

Regeringen sep 3,6 3,4 2,6 3,2 3,4 17,3 

ESV sep* 3,7 2,9 3,2 3,2 3,3 17,4 

SKL aug* 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7 17,7 

Källa; Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL  

*Prognoserna presenterades innan budgetpropositionen för 2020, då regeringen presenterade 
förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Det minskar utvecklingen av 
skatteunderlaget med 0,5 procent vilket kompenseras i utjämning 

  

 

Befolkningsutveckling 

Beräkningarna vad gäller befolkningsutveckling baseras på SKL:s prognoser som ligger till 

grund för skatteunderlagsprognoser under året. Befolkningen i Kalmar län beräknas årligen 

öka med 0,5 procent under perioden 2018-2022. 

Tabell 3. Befolkningsutveckling Kalmar län 

  2018-12-31 2019 2020 2021 2022 

  Verklig Prognos Prognos Prognos Prognos 

Prognos SKL 244 670 245 777 246 834 247 579 248 553 

Årlig förändring 1 107 1 057 925 794 

Årlig procentuell förändring 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 

Källa: SKL aug 2019         

 

Statsbidrag 

Bidrag består i huvudsak av  

 Kommunalekonomisk utjämning  

 Generella statliga bidrag  

 Riktade statsbidrag 
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Kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag 

Nytt kostnadsutjämningssystem från 2020 

I november 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av 

systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Ett slutbetänkande 

presenterades den 1 oktober 2018. I augusti beslutade regeringen om en lagrådsremiss 

angående ett reviderat kostnadsutjämningssystem som ska införas 2020. Förslaget 

överensstämmer i princip med de förslag som presenterades i utredningen ”Lite mer lika”.  

Det innebar en omfattande revidering av hälso- och sjukvårdsmodellen, en mindre revidering 

av kollektivtrafikmodellen och en uppdatering av glesbygdsmodellen samt löneutjämningen. 

Förslaget innebar också en ny modell för merkostnader pga. bemanning i glesbygd samt en 

kompensation för stor, långsiktig befolkningstillväxt. SCB har gjort en ny beräkning utifrån 

det reviderade förslaget vilket visar att den ekonomiska effekten för regionen innebär en 

ökning av bidraget med 206 Mkr när modellen är fullt infört 2023.   

Kommuner och regioner med större bidragsminskningar eller avgiftshöjningar får ett s.k. 

införandebidrag under ett antal år som finansieras av övriga kommuner och regioner. För 

regionens del innebär det en regleringsavgift på 62 Mkr 2020, 25 Mkr 2021 och 4 Mkr. Det 

innebär att slutligt utfall för regionen beräknas om 4 år. Förslaget är inkluderat i regionplanen 

då beslut förväntas under året. 

i Mkr 2020 2021 2022 2023 

Nytt kostnadsutjämningssystem 206 206 206 206 

Regleringsavgift -62 - 25 -4 0 

Utfall kostnadsutjämning under införandeperioden 144 181 202 206 

 

Regleringar enligt finansieringsprincipen 

Inför 2016 tillfördes kommuner och landsting 10 miljarder kronor för mer resurser i 

välfärden. Pengarna fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i 

kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och 

nyanlända under perioden 2016-2020. Från och med 2021 kommer hela tillskottet fördelas via 

utjämningen som ett generellt statsbidrag.  

Tabell 4. Fördelade medel 2019-2022 
 
Regionen i Kalmar län 

I Mkr 2019 2020 2021 

 
 
 

2022 

Enligt flyktingvariabler 39,0 23,0 0 0 

Enligt befolkningsfördelning 36,2 50,3 72,4 71,7 

Summa 75,2 73,3 72,4 
 

71,7 

 

Övriga regleringar för 2020 

I budgetpropositionen 2020 föreslås en skyldighet för regionerna att erbjuda 

koordineringsinsatser till vissa patienter som har ett särskilt behov av stöd för att kunna återgå 

till arbetslivet. För att kompensera regionerna för det utökade åtagande som förslaget innebär 

ökas anslaget med 361 miljoner kronor från och med 2020. 

Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om ändringar i lagen (1991: 1128) om 

psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:11:29) om rättspsykiatrisk vård. Förslagen baseras på 

slutbetänkandet från utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 

2017:111) och förväntas bidra till en ökad kvalitetsutveckling, ett stärkt barnrättsperspektiv 

och ökad rättssäkerhet inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården. För att 
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kompensera regionerna för det utökade åtagande som ändringarna innebär ökas anslaget med 

100 miljoner kronor från och med 2020.  

Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen att vaccination av pojkar mot humant 

papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn. 

Regeringen avser att besluta i enlighet med förslaget. Regeringen föreslår att regionernas 

kompenseras med 46 miljoner kronor från och med 2020 medan kommunerna kompenseras 

med 10 miljoner. 

Den 1 juli 2019 trädde förordningen (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för 

livmoderhalscancer med cellprovtagning i kraft. För 2020 ökas anslaget med 141 miljoner 

kronor för detta ändamål. För 2021 och framåt beräknas anslaget ökas med samma belopp. 

Regionerna kompenseras också för minskade skatteintäkter som är en effekt av att det 

förhöjda grundavdraget för de som fyllt 65 år förstärkts. 

Läkemedelsförmånerna 

En utredning med uppdrag att göra en samlad översyn hur den fortsatta hanteringen av 

läkemedelsförmånsbidraget ska se ut gällande finansiering, subvention och prissättning av 

läkemedel har slutförts under 2018. Utredningens förslag innebär att det särskilda bidraget för 

regionernas läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget. Ett 

särskilt bidrag införs för att stödja en ändamålsenlig användning av nya, effektiva läkemedel 

och förbrukningsartiklar. Samt att ett särskilt stöd ska ges till de regioner som har ovanligt 

höga kostnader för en utvald grupp läkemedel som används vid sällsynta tillstånd.  

Beslut om ny hantering väntas komma under 2019 med ett införande under 2020 vilket 

innebär en osäkerhet vad de ekonomiska konsekvenserna blir för åren 2020–2022. 

Överenskommelsen för 2020 beräknas vara klar i januari 2020. 

Budgeten för 2020 utgår från prognos för 2019 till 730 Mkr 2020.  

Ny vårdmoms från 1 juli 2019 

Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett bemanningsföretags 

uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Enligt 

Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms 

när de hyr in personal. Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska 

momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare. Kommuner och landsting 

kompenseras i stället med en schablonersättning för de momskostnader som uppstår hos 

privata utförare.  

Den förändrade hanteringen av vårdmomsen påverkar även Region Kalmar läns verksamhet 

då det tidigare utbetalats momsersättning på det belopp som inte varit momsbelagt. Den 

momsersättningen kommer nu att upphöra och bedömningen är att detta kommer att påverka 

Region Kalmar län negativt med omkring 12 Mkr. Det är viktigt att följa denna utveckling 

och att se vilka åtgärder behövs för att reducera de ekonomiska konsekvenserna.   

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen ett tillfälligt statsbidrag på 210 miljoner 

kronor per år under en treårsperiod. 

Under 2020 görs en omvärldsanalys och utredning om nivån på momskompensation är i 

överensstämmelse med den momskostnad som vårdgivarna har och hur det tillfälliga 

statsbidraget ska fördelas. 
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Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården 

Nedan beskrivs de riktade statsbidragen som presenterades i budgetpropositionen 2020. I 

Regionplanen för 2020-2022 förutsätts att den totala nivån för åren 2021 och 2022 är 

densamma som för 2020.  

Arbete pågår inom samtliga områden och regionens kostnader för att klara kraven i dessa 

överenskommelser ingår i de framräknade ramarna samt i kostnadsberäkning förknippade 

med de handlingsplaner som arbetas fram. Region Kalmar läns andel av statsbidragen 

beräknas till länets befolkningsandel, 2,4 procent.  

God och nära vård, 72 Mkr 

Statsbidraget för God och Nära vård uppgår till 3,0 miljarder kronor 2020 och från och med 

2021 beräknas 3 miljarder per år vilket ger en långsiktighet. Omställningen ska skapa en god, 

nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Målet är att patienter och 

närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras förutsättningar och 

behov. Bidraget ska främja förutsättningarna för samordning av vårdsinsatser, samverkan 

mellan vårdaktörer, tillgänglighet och ökad delaktighet för patienter. Regionerna ska fortsätta 

utveckla arbetet med patientkontrakt.  

Barnhälsovård, 2,9 Mkr 

Statsbidraget till barnhälsovården och utökade hembesöksprogram fortsätter 2020 med 137 

Mkr.  

Psykisk hälsa, 24 Mkr 

För 2020 avsätts 1 miljard kronor, samma nivå som 2019. Satsningen planeras att avslutas 

2020 och därmed beräknas anslaget minska 2021 med motsvarande nivå. För att bidra till en 

förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och insatser för barn och unga med 

psykisk ohälsa föreslås att anslaget ökas med 300 Mkr årligen för perioden 2020-2022 med 

inriktning på att öka tillgänglighet och korta köerna. Den tidigare satsningen på 280 miljoner 

för barn- och ungdomspsykiatri avslutas 2019. 

Vårdens medarbetare, 80 Mkr 

För 2020 avsätts knappt 3 miljarder kronor för att regioner och kommunerna fortsatt ska 

kunna bedriva olika insatser till stöd för kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen 

i hälso- och sjukvården. 

Kvinnors hälsa, 26 Mkr 

Den pågående satsningen som bidrar till att stärka förlossningsvården och vården gällande 

kvinnors hälsa kommer fortsätta och 1 miljard kronor per år 2020-2022. Satsningen som rört 

kvinnors hälsa i primärvården där 530 miljoner kronor avsattes 2019 kommer att avslutas. 

En uppdaterad kömiljard, 70 Mkr 

För 2020 avsätts cirka 2,9 miljarder kronor för en uppdaterad kömiljard med syfte att korta 

köerna och minska väntetiderna i hälso- och sjukvården och det är en ökning med 1,3 

miljarder jämfört med 2019. Den kömiljard som beslutades i juni 2019 kommer att utvecklas 

inför 2020 års överenskommelse. 

Arbete pågår kring en ny överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv 

sjukskrivningsprocess. 
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Statsbidrag övriga verksamheter 

Näringsdepartementet beslutar årligen om regionala utvecklingsmedel, s.k. 1:1-medel och 

medlen fördelas till aktörer i länet som bedriver regionala utvecklingsprojekt. I takt med att 

nya statliga uppdrag tillkommer söks finansiering för dessa. Till nuvarande uppdrag med 

bredbandssamordning utgår också statliga medel.  

Till folkhögskolorna bidrar staten med ordinarie statsbidrag till kärnverksamheten och extra 

bidrag till särskilda insatser. Utöver ordinarie anslag söker folkhögskolorna 

förstärkningsbidrag och bidrag för språkligt stöd.  

Statsbidrag till regional kultur fördelas inom kultursamverkansmodellen. Regionen fattar 

beslut om prioriteringar och fördelningen av statliga och regionala medel inom modellen. Det 

har sin grund i den regionala kulturplanen ”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” 

som är framtagen i dialog med kommuner, regionala kulturverksamheter, kulturskapare och 

civilsamhället.  

Staten ger bidragsstöd till trafik på olönsamma järnvägsbanor och enligt genomförd studie är 

Stångådalsbanans trafik berättigad av stöd. Tjustbanan är sedan 2014 inte berättigad, men 

erhåller under innevarande avtalsperiod ett avvecklingsbidrag. Innevarande avtal gäller fram 

till december 2020.  

 Skattesats  

År 2020 fastställs skattesatsen till 11.86 per skattekrona 

 Förändringar i patientavgifter och regelverk 

Patientavgifter – öppen vård 

Den nuvarande avgiften för Indirekt vårdkontakt utgår. I stället sammanförs den med det som 

idag heter Distanskontakt via telefon eller annan teknik. Det är den benämning som 

Socialstyrelsen förordar för ”ett öppenvårdsbesök där sjukvårdspersonal och patient är 

rumsligt åtskilda”.  

Distanskontakt ska ske genom patientens val eller efter en tidigare överenskommelse med 

vårdpersonalen om att distanskontakten ersätter ett fysiskt besök. Avgift tas inte för kontakter 

på vårdens egna initiativ. Inte heller tas avgift ut för sjukvårdsrådgivning. 

Distanskontakt, telefon eller annan teknik  200 kr   

Avgiften för Uteblivet besök/sen avbokning kompletteras med att avgiften inte ingår i 

högkostnadsskyddet. Avbokning måste ske 24 timmar innan besök för att inte medföra en 

avgift. 

Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i 

högkostnadsskydd) 

Förändring av prissättning av pneumokock- och influensavaccin (redovisas separat i 

Prissättning av pneumokock- och influensavaccin i enlighet med riktlinje för 

pneumokockvaccination av vuxna) 

Tidigare subventionerat kombinationspris om 160 kr när patient tar både pneumokock- och 

influensavaccin utgår. Subventionen ersätts med följande förtydligande: 
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Riskgrupp (enligt 

Smittskyddsläkarens 

rekommendation, se 

bilaga)  

Ingen besöksavgift Gratis vaccin 

Särskilda fall * Ingen besöksavgift Gratis vaccin 

Icke riskgrupp Besöksavgift (men den ingår i 

högkostnadsskyddet för öppenvård). 

Vaccinationsavgift tas även ut om 

vaccinationen utförs i samband med 

annat avgiftsbelagt besök hos någon 

vårdgivare.  

Vaccinkostnad enligt upphandlat pris 

alternativt inköpspris från upphandlad 

apoteksaktör. 

 
*Särskilda fall 

 Efter diskussion med smittskyddsläkare kan pneumokockvaccination ges kostnadsfritt till 

anhöriga till personer som är bärare av penicillinresistenta pneumokocker. 

 

Intyg m.m där avgiften är reglerad av annan än Region Kalmar län 

Ett förtydligande görs om att för så kallade avstämningsmöten med Försäkringskassan får 

endast läkarens tid debiteras.  

Anpassning till Arbetsförmedlingens uppdelning av det som tidigare hette Läkarutlåtande om 

hälsotillstånd i följande fyra intygsformer.   

 Läkarutlåtande för sjukersättning 

 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång 

 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 

 Medicinskt utlåtande Arbetsförmedlingen 

Utomlänspatienter och riksavtal  

Utomlänspatienter ska betala patientavgift enligt samma regler som gäller för personer 

folkbokförda inom Kalmar län i stället för som tidigare boende i Kalmar län. 

Transport av avlidna 

Vad gäller Transport av avlidna görs ett förtydligande i styrdokumentet avseende bokning och 

beställning av transport. Tidigare beställde de anhöriga transport av de upphandlade 

begravningsentreprenörerna och numera ansvarar Region Kalmar läns eller kommunernas 

personal för den uppgiften.  

Kopia eller avskrift av allmän handling (redovisas separat i Taxa för kopia eller avskrift 

av allmän handling) 

Gällande taxa för kopia eller avskrift av allmän handling följer den statliga 

avgiftsförordningen. Taxan gör det inte möjligt för Region Kalmar län att ta ut en avgift när 

elektroniska kopior av allmänna handlingar lämnas ut. Med hänsyn till den tekniska 

utvecklingen behövs en ny taxa i vilken även sådana kopior kan avgiftsbeläggas i vissa fall.  

Organisationens behov av en taxa som även omfattar elektroniska kopior har blivit alltmer 

aktuell i takt med att digitaliseringen fortskridit och det är inte ovanligt att den sökande ber 

om att få handlingar via e-post. För denna service kan regionfullmäktige besluta att en avgift 

ska tas ut i vissa fall, på samma sätt som för papperskopior. Det föreslås att avgiften får tas ut 

358



 

 

Regionplan 2020- 2022 
Region Kalmar län 
 51(80) 

i de fall handlingen inte redan finns i elektroniskt format utan behöver skannas in för att 

kunna skickas elektroniskt. 

Tandvårdstaxa (redovisas separat i Prislista för allmän- och specialisttandvård, gäller 

från och med den 15 januari 2020) 

En översyn av taxan innebär en genomsnittlig höjning på 2,2 procent för att kompensera för 

ökade kostnader avseende löner, material, tandteknik men också förändringar av de nationella 

referenspriserna. Från och med år 2021 kommer taxan att höjas årligen med 

Landstingsprisindex (LPIK) med undantag av nya åtgärder som prissätts enskilt.   

Avgiften för uteblivet besök/sent återbud i tandvården justeras med anledning av ökade 

kostnader över tid och utökning av den organiserade tandvården t.o.m. 23 år. Avgiften för 

uteblivande från och med 18 års ålder justeras till den nivå som gäller för vuxna patienter.  

Biljettpriser Kalmar Länstrafik (redovisas separat i Prislista Kalmar länstrafik) 

Regionfullmäktige beslutar årligen om priser för Kalmar länstrafik. Av regionplan 2019-2021 

(antagen av regionfullmäktige den 28-29 november 2018) framgår att från och med 2019 höjs 

priset på periodkort med i genomsnitt 2,5 %. Detta motsvarar genomsnittlig BTPI, 

busstrafikprisindex.  

I samband med införande av nytt biljettsystem kommer priserna på periodkorten att justeras. 

Justeringen innebär en höjning men samtidigt införs en ny möjlighet att köpa periodkort även 

i mobilapplikation. Följande rabattsatser föreslås (en sänkning från dagens genomsnittliga 

rabattsats på cirka 43,5 %, till cirka 41 %). 

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

Riksdagen beslutade den 16 maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag 

(LKBR) utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 

2016:24). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Den nya lagen innebär tydligare regler för värderingar av avsättningar, vilket påverkar 

regionens avsättning för pensioner. Avsättningar ska motsvara den på balansdagen bästa 

uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Det bör 

göras en försiktig bedömning och avsättningar som avser pensionsförpliktelser bör 

nuvärdesberäknas. Med anledning av detta har en justering av RIPS-regelverket genomförts 

där det nya regelverket RIPS 19 som ersätter tidigare RIPS 17.  RIPS 19 innebär att SKL ska 

fatta ett årligt beslut i juni varje år om diskonteringsräntan och andra antaganden vid 

beräkningen av pensionsskuldens storlek. RIPS-räntan bygger på en långsiktig ränta som inte 

ska påverkas av kortsiktiga svängningar på marknaden och som är kopplad till den långsiktiga 

reala räntan.  

Enligt LKBR ska finansiella instrument som huvudregel värderas till marknadsvärde. Vid 

övergången den 1 januari 2019 hanterades skillnaden mellan bokfört värde och 

marknadsvärde som byte av redovisningsprincip och redovisades direkt mot eget kapital. 

Löpande förändringar från införandet redovisas sedan över resultaträkningen vilket kommer 

att medföra större fluktuationer i resultatet. Orealiserade vinster och förluster ska dock 

undantas vid beräkningen av årets balanskravsresultat. 

 Finansiella kostnader och intäkter inklusive 

pensionsåtagande  

Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Avkastningen beräknas årligen till fyra procent.  
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Finansiella kostnader avser kostnader för värdesäkring av pensioner. Den finansiella 

kostnaden består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. 

Beräkning av pensionskostnader sker enligt blandmodellen. Det innebär att pensioner 

intjänade före 1998 inte tas upp som en avsättning i balansräkningen utan redovisas som en 

ansvarsförbindelse. Pensionskostnaderna består av dagens intjänande av pensioner, 

utbetalningar från ansvarsförbindelsen samt värdesäkring. De kommande åren beräknas 

pensionskostnaderna öka, med undantag för år 2020, vilket beror på att avsättningen för de 

anställdas förmånsbestämda tjänstepension växer. Kombinationen lägre löneökning, lägre 

prisbasbelopp och högre inkomstbasbelopp ger en lägre pensionskostnad år 2020. Orsaken till 

ökningen resterande år beror på lägre inkomstbasbelopp som ger lägre inkomsttak och därmed 

fler och större förmånsbestämda pensioner.  

Enligt det nya regelverket kring värdering av pensionsskulden, RIPS 19, beslutar SKL årligen 

i juni, från och med 2019, en diskonteringsränta och andra antaganden vid beräkningen av 

pensionsskuldens storlek. Diskonteringsräntan för pensionsskulden ska bygga på en långsiktig 

real ränta. 

 Antaganden för pris- och löneutveckling 

I landstingsprisindex (LPIK) ger SKL sin bedömning av regionernas prisutveckling. Det 

baseras på SKL:s ekonomiska antaganden och ändras i takt med nya bedömningar av 

samhällsekonomin.  

SKLs bedömning inför 2020 är att LPIK exklusive läkemedel uppgår till 2,9 procent.  

Från och med 2020 räknas ramarna för samtliga nämnder och förvaltningar upp med LPIK 

med undantag för beställningstrafik, buss och tågtrafik som uppräknas med 2,5 procent. 

Därutöver läggs ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent.   

Enligt uppdrag ska en genomlysning av regionens administration samt projektverksamhet 

avseende volym och arbetssätt tillsammans med förslag på effektiviseringar redovisas inför 

regionplan 2021. 

Läkemedel 

Årligen görs en analys som ligger till grund för omfördelning mellan förvaltningarna inom 

den totala budgetramen för läkemedel utifrån introduktion av nya läkemedel och beräknade 

volym- och kostnadsförändringar.  

En särskild pott avsätts för finansiering av nya läkemedel inom ramen för processen för 

Ordnat införande av nya läkemedel. Bedömningen inför 2020 är att kostnaderna för nya 

läkemedel fortsätter att öka med ca 5 procent jämfört med 2019 och det gäller i huvudsak 

inom områdena smittskydd och cancer.  

Regionsjukvård 

Region Kalmar län har tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland en 

överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen och vid 

Universitetssjukhuset i Linköping. Avtalsformen bygger på ett gemensamt ansvarstagande för 

verksamheter som är av regional karaktär.  

Avtalskonstruktionen bygger på en fast (65 %) respektive rörlig del (35 %) för att säkra 

långsiktig finansiering samtidigt som kostnadskompensationen på kort sikt blir rimlig vid 

förändrade volymer. Avtalsmodellen tillämpas på all såld och köpt vård mellan dessa tre 

regioner.  
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Avstämning sker årligen där hänsyn tas till volym i relation till kostnad för den senaste 

treårsperioden. För 2020 beräknas kostnaden för köpt vård av Region Östergötland och 

Regions Jönköpings län att öka med 20,4 Mkr. Samtidigt beräknas såld vård till motsvarande 

regioner att öka med 4,6 Mkr. 

Ersättning för allmäntandvård 3-23 år 

Ersättningen för allmäntandvård 3-23 år uppgår till en fast del på 702 kronor per listad och en 

rörlig del på 0-936 kronor per listad med möjlighet till extra ersättning enligt särskilda 

bestämmelser. Det utgår särskild ersättning till Folktandvården för specifika uppdrag 

gällande; behandlingsansvar för barn 0–2 år, sistahandsansvar för barn, ungdomar och unga 

vuxna 3–23 år, kollektiva preventiva insatser, samt utbildningsinsatser för privata vårdgivare. 

Avskrivningar och internränta 

Internräntan, som följer rekommendationen från SKL, beräknas till 1,5 procent. Internräntan 

används för beräkning av kapitaltjänstkostnader och påverkar bl.a. den interna 

hyresprissättningen. Vid beräkningen av avskrivningar har hänsyn tagits till beräknade 

investeringar, fastställd investeringsplan samt modellen för komponentavskrivning.  

 Uppdrag och överenskommelser  

Överenskommelse om finansiering från kommunerna regionbildning från 2019  

Enligt överenskommelse kommer den fortsatta finansieringen från kommunerna ske via årliga 

bidrag enligt tidigare fastställd modell för medlemsavgifter i Regionförbundet Kalmar län. 

Bidraget är en del i grundfinansieringen av verksamheten och det är ovillkorat. Den årliga 

uppräkningen baserar sig på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och statsbidrag 

enligt gällande bidrags- och utjämningssystem. 

Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01 – 2024-12-31 och parterna har en 

gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs med samma avtalslängd. 

Folktandvårdens uppdrag  

Uppdraget för Folktandvården framgår i den årliga överenskommelsen som även ligger till 

grund för den ersättning som Folktandvården erhåller för sitt uppdrag.  

Tandvård ska erbjudas samtliga som är bosatta i länet och målet är en god tandhälsa och en 

tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och följas upp. 

Folktandvården skall svara för avgiftsfri barn- och ungdomstandvård enligt LOV avseende 

specialisttandvård, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa grupper, 

tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling, tandvård för asylsökande samt övrig 

tandvård för vuxna i den omfattning som bedöms lämplig. Folktandvården skall även 

tillgodose behovet av akuttandvård till dem som vistas i länet. 

Vårdval inom primärvård  

Inom primärvård finns två beslutade vårdval, Hälsoval och vårdval psykisk hälsa. En av 

grundprinciperna i vårdval är att ersättningen till vårdenheterna följer patientens val av 

utförare.  

Hälsovalsuppdraget innebär att vårdenheterna ansvarar för att grundläggande hälso- och 

sjukvård inom området allmänmedicin för alla åldersgrupper kan ske på vårdenheten. Vårdval 

psykisk hälsa innebär att leverantören svarar för behandling inom området psykisk hälsa. 
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Målgrupp för detta uppdrag är patienter som är 18 år eller äldre och som har behov av 

primärvårdens insatser inom området. 

Vårdvalens uppdrag beslutas årligen av regionstyrelsen och ligger till grund för den ersättning 

som utbetalas till vårdgivaren/leverantören. 

Uppdragen ska främja en personcentrerad vård genom en välfungerande samverkan mellan de 

olika aktörerna som kan vara inblandade i en patients behandling. Ersättningsmodellen stödjer 

detta med hjälp av prestationsbaserade besöksersättningar för de besök som kräver en större 

tidsåtgång, till exempel hembesök, vårdplanering mm. Primärvården har en utmaning när det 

gäller vård i glesbygd och ersättningsmodellerna ska i möjligaste mån främja en jämlik vård 

över länet.  

Vårdenheten/leverantören ska ge planerad och oplanerad vård i form av utredning, diagnostik, 

behandling, omvårdnad, rådgivning och uppföljning. Uppdraget innebär också att enheterna 

ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Ersättningsmodellen räknas upp årligen genom landstingsprisindex (LPIK) och uppräkningen 

kan riktas mot olika delar i ersättningsmodellen beroende på vilka satsningar/prioriteringar 

som beslutas.  

Verksamhetsförändringar och uppräkning avseende Hälsovalsuppdraget   
 

 

Uppdragen följs upp genom en löpande uppföljning enligt en modell som är baserad på SKLs 

så kallade basuppföljning för primärvården. Utöver detta sker en årlig fördjupad uppföljning 

där samtliga vårdenheter revideras. Revisonen är baserad på ett analysunderlag och utförs i 

dialog med respektive enhet. Ett syfte är att ge vårdenheterna/leverantörerna stöd i sitt 

kvalitet- och förbättringsarbete. 

Vårdval inom tandvård  

Inom tandvård finns ett beslutat vårdval kallat Vårdval Tandvård i Kalmar Län. En av 

grundprinciperna i vårdval är att ersättningen till vårdenheterna följer patientens val.  

Vårdvalet innebär att vårdenheterna ansvarar för att erbjuda länets barn, ungdomar och unga 

vuxna, 3-23 år en regelbunden fullständig tandvård. Vårdvalets uppdrag beslutas årligen av 

regionstyrelsen och ligger till grund för den ersättning som utbetalas till 

vårdgivaren/leverantören. 

Uppdraget ska främja en personcentrerad vård genom en välfungerande samverkan mellan de 

olika aktörerna som kan vara inblandade i en patients behandling. Ersättningsmodellen stödjer 

detta med hjälp av en differentierad ersättningsmodell som styr ersättningen så att kliniker 

med ett mer krävande patienter får extra stöttning.  

Vården ska vara lika för alla, av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande 

insatser. All behandling ska syfta till att avbryta pågående sjukdom och förhindra att ny 

sjukdom uppkommer. Uppdraget innebär också att enheterna ska arbeta hälsofrämjande. 

I Mkr 2020

Indexuppräkning (LPIK) 20

Utökning läkemedel 21

Ökad listning 2,6

Fast läkarkontakt 15

Införande hälsosamtal 3

Summa 61,6
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Ersättningen baseras på tidigare års kostnad med hänsyn tagen till landstingsprisindex (LPIK). 

Uppräkningen kan riktas mot olika delar i ersättningsmodellen beroende på vilka 

satsningar/prioriteringar som beslutas.  

Uppdragen följs upp genom en löpande uppföljning och en årlig fördjupad uppföljning där 

samtliga vårdenheter revideras. Revisonen är baserad på ett analysunderlag och utförs i dialog 

med respektive enhet. Ett syfte är att ge vårdenheterna/leverantörerna stöd i sitt kvalitet- och 

förbättringsarbete. 

Regional kulturverksamhet och organisationsstöd  

Under 2019 har regionala utvecklingsnämnden lämnat bidrag till regional kulturverksamhet 

med motsvarande 80 Mkr. Av detta utgör regionbidrag 49 Mkr och resterande 31 Mkr utgörs 

av ett statligt bidrag till regional kulturverksamhet.  

I den regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde ingår även bidrag till studieförbund, 

Smålands Idrottsförbund och SISU samt regionala ungdomsorganisationer som motsvarade 

17,3 mkr för 2019. Inför 2020 sker en uppräkning av bidragen för kultur och 

organisationsstöd med landstingsprisindex, LPIK exklusive läkemedel.  

ALMI Företagspartner Kalmar län AB 

Regionen finansierar ALMI Företagspartner Kalmar län AB till 49 % motsvarande 5,6 Mkr 

för 2020. ALMI:s verksamhetsidé är att verka för ett dynamiskt näringsliv genom att 

stimulera och stödja företag och företagare så att de satsar på tillväxt. Tillsammans med länets 

kommuner bedriver ALMI olika projekt för bl.a. affärsutveckling, innovationer och 

generationsskiftesfrågor.  

Medlemsavgift Samordningsförbundet 

Samordningsförbundet i Kalmar län som är ett kommunalförbund där medlemmar är 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen i Kalmar län samt länets 12 kommuner. 

Samordningsförbundets uppdrag består i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, 

för att om möjligt implementeras i egen organisation, dvs. skapa förutsättningar så att 

samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för den enskilde invånaren i 

Kalmar län. 

Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av statens medel till 

förbundet. Försäkringskassan svarar för halva kostnaden, Regionen för en fjärdedel och 

kommunerna tillsammans för en fjärdedel.  

Avgiften för Regionen uppgår för 2020 till 4,1 Mkr, samma nivå som föregående år.  
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 Resultatbudget 2020-2022 (bilaga 1) 

Resultatbudgeten visar nettokostnaderna för samtliga verksamheter och hur dessa finansieras 

genom skatteintäkter och finansnetto. Summan av dessa poster utgör årets resultat för 

respektive år under planperioden.  

Budgeterat resultat för 2020-2022 uppgår till 202 Mkr, 189 Mkr och 175 Mkr vilket innebär 

att det finansiella målet om att resultatet respektive år ska uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning nås för respektive år.  

Återställningen av det negativa balanskravsresultatet på 92 Mkr påverkar inte det finansiella 

och allt återställs år 2020. 

 

Tabell 4. Resultatbudget  

 

  

Resultatbudget, i Mkr 2020 2021 2022

Ramar styrelse och nämnder -6 008 -6 045 -6 084

Ram regionsjukvård, läkemedel -1 577 -1 577 -1 577

Indexuppräkning, effektiviseringar, finansiell resurs mm -312 -519 -745

-7 897 -8 142 -8 406

Pensioner -226 -227 -228

Patientförsäkringar -38 -40 -40

Avskrivningar -330 -340 -350

Riktade statsbidrag 290 290 290

Verksamhetens nettokostnader -8 201 -8 458 -8 734

Finansiering

Skatter, utjämning och och generella statsbidrag 8 411 8 678 8 955

Finansiella intäkter 72 72 72

Finansiella kostnader -80 -102 -118

Summa finansiering 8 403 8 648 8 909

Budgeterat resultat 202 189 175

Finansiellt mål 2 procent 163 168 174

Procent 2,5% 2,2% 2,0%

Återställning av negativt balanskravsresultat -92

Budgeterat resultat efter återställning av negativt balanskravsresultat 110 189 175
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 Driftramar (bilaga 2) 

Regionstyrelsen och nämndernas ramar för 2020 uppgår till 6 008,5 Mkr exklusive köpt vård, 

läkemedel och avskrivningar.  

Driftramarna per styrelse och nämnder är i fastvärde 2019 d.v.s. exklusive indexuppräkningar 

och effektiviseringar.  

Tabell 5 Driftramar per förvaltning och nämnder 

 

* i övrig centraladministrerad verksamhet ingår bl.a. vissa läkemedelskostnader, 

arbetsgivarfinansierade utbildningar, fackliga företrädare, utomlandsvård, regionövergripande avtal 

och avgifter  

Målet om god ekonomisk hushållning innebär bland annat att ekonomin ska vara i balans dvs. 

utfall inom beslutade ekonomiska ramar. Det betyder att nämnder och förvaltningar i sina 

verksamhetsplaner ska beskriva åtgärder för att uppfylla målet.  

Verksamhetsplanerna redovisas i regionstyrelsen och nämnder. Uppföljning sker i 

verksamhetsdialoger, månadsrapporter och verksamhetsberättelser, som ligger till grund för 

uppföljning i delårsrapporter och i samband med årsredovisning.  

 Verksamhets- och ramförändringar 2020-2022 

Verksamhets- och budgetramförändringar tidigare beslut 

Tidigare beslut som påverkar verksamhet och budgetramar för planperioden avser 

läkarutbildningen, utökning av antalet AT-tjänster och kombinationstjänster, 

uppdragsutbildning för specialisttandläkare samt för behandlingsmetoden rTMS inom 

psykiatrin, med totalt 7,6 Mkr 

 

 

2020 2021 2022

i Mkr Budget Plan Plan

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -2 838,3 -2 863,3 -2 893,3

Primärvårdsförvaltningen, exklusive Hälsoval -125,8 -125,8 -125,8

Psykiatriförvaltningen -424,8 -425,3 -425,3

Folktandvården -113,3 -113,3 -113,3

IT-förvaltningen -249,4 -252,4 -254,4

Regionservice -433,7 -433,7 -433,7

Regionrevisionen -4,4 -4,4 -4,4

Centralt administrerad verksamhet

    Förtroendevalda -41,1 -41,1 -41,1

    Regiondirektörens stab -169,8 -169,8 -169,8

    Beställd vård -725,3 -728,3 -732,3

    Övrig centraladministrerad verksamhet -137,8 -141,1 -142,1

Summa Regionstyrelsen -5 263,7 -5 298,5 -5 335,5

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsförvaltningen -146,9 -148,9 -150,9

varav bildning -47,6 -47,6 -47,6

varav kultur -63,5 -63,5 -63,5

Summa Regionala utvecklingsnämnden -146,9 -148,9 -150,9

Kollektivtrafiknämnden

Kalmar Länstrafik -597,9 -597,9 -597,9

Total -6 008,5 -6 045,3 -6 084,3

Ram köpt vård -578,3 -578,3 -578,3

Ram läkemedel -998,6 -998,6 -998,6

Pris- och löneuppräkning, finansiell resurs mm -311,8 -519,4 -744,9

-7 897,2 -8 141,5 -8 406,0
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Budgetramförändringar i Regionplan 2020-2022 

Stabila budgetförutsättningar  

 

För att säkra framförallt hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat tillförs 

budgetförstärkningar de kommande åren. Budgetförstärkningarna tillsammans med ett fortsatt 

effektiviseringsarbete ska stärka hälso- och sjukvårdens möjligheter att nå en budget i balans.  

Budgetförstärkningarna innebär inte någon utökad verksamhet utan det är en budgetreglering 

för kostnadsökningar som kan hänföras till tidigare volym- och behovsförändringar. Det avser 

bl. a kostnadsökningar för personal, läkemedel, köpt högspecialiserad vård men också att 

säkerställa budgetramar när bl. a tidigare statsbidrag upphör.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförs 100 Mkr varav 60 Mkr avser kostnads- och 

volymökningar för läkemedel och köpt vård. För 2020 avsätts också 40 Mkr kopplat till en ny 

budgetmodell som succesivt ska införas i verksamheten.  

För psykiatriförvaltningen säkerställs budgetramen när äldre statsbidrag upphör med 10 Mkr 

från och med 2020. Detsamma gäller Regionsservice där ramen justeras med 6 Mkr avseende 

underskott i kostverksamheten. Budgetramen för regionala utvecklingsförvaltningen 

säkerställs genom en justering med 5 Mkr.  

 

Verksamhetsförändringar i Regionplan 2020-2022 

Nära vård och hälsofrämjande insatser 
 

2020 2021 2022 

Fast läkarkontakt  15 Mkr 15 Mkr 15 Mkr 

Hemmonitorering 1 Mkr 2 Mkr 3 Mkr 

Mobila team och hembesök 3 Mkr 3 Mkr 3 Mkr 

Psykiatrisk akutbil 0,5 Mkr 
  

Konsultationer 3 Mkr 3 Mkr 3 Mkr 

Psykisk hälsa – Vårdval Primärvård 3 Mkr 3 Mkr 3 Mkr 

Riktade hälsosamtal 3 Mkr 6 Mkr 10 Mkr 

Tobaksfri utmaning 1 Mkr 1 Mkr 1 Mkr 
 

29,5 Mkr 33 Mkr 38 Mkr 
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En satsning på nära vård krävs för att kunna möta utmaningar gällande demografi, resurser, 

effektivitet och kompetensförsörjning. Primärvården som bas för hälso- och sjukvården 

behöver stärkas för att än mer kunna fokusera på sitt samordningsansvar. Under planperioden 

ska invånarna erbjudas större möjligheter till fast läkarkontakt för att säkerställa kontinuitet. 

Utvecklingen med mer rörliga lösningar som mobila team och hembesök av fler kompetenser 

från fler verksamheter ska stärkas och samordnas. Arbete ska stödjas av den tekniska och 

digitala utvecklingen. 

Vidare behöver teamarbete mellan kommun, primärvård och den öppna specialiserade vården 

utvecklas så att patienter kan få tillgång till avancerad vård i eget och särskilt boende på ett 

säkert sätt. Genom att t.ex. utveckla modeller för ett ökat stöd till kommun och primärvård 

från den öppna specialiserade vården på sjukhuset kan tryggheten hos patienter i det egna 

hemmet öka. Vidare kan onödig sjukhusvård undvikas. Digital teknik vid konsultationer och 

samordnade vård- och omsorgsplaneringar och egenvård behöver utvecklas. 

Regionens kunskapsunderlag visar att psykisk ohälsa ökar hos både barn och vuxna. 

Ökningen är störst hos unga kvinnor. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till 

sjukfrånvaro i Sverige och det är den stressrelaterade psykiska ohälsan som dominerar, 

framför allt bland kvinnor. Även bland unga finns tecken på ökad stress. Att tidigt få hjälp av 

vården vid lätt eller medelsvår psykisk ohälsa är därför av stor vikt. Psykisk hälsa vuxna inom 

primärvården förstärks för att kunna möta den utvecklingen.  

För att förbättra ambulanstransporterna till regionens akutpsykiatriska mottagningar ska ett 

antal aktiviteter genomföras på försök under 2020. Detta innefattar bl. a tillskapande av ett 

beslutsstöd till ambulanspersonal med specifik inriktning på akut psykiatriska tillstånd, öka 

samverkan mellan vården och socialtjänsten, arbete med vårdplaner och en fördjupad 

samverkan mellan psykiatrin och ambulansverksamheterna. En resursförstärkning sker också 

vid den psykiatriska akutmottagningen i Kalmar, där vårdpersonal med erfarenhet av 

akutpsykiatri ska kunna följa med ambulanstransport som ett stöd. Försöket kommer att 

genomföras under 2020 och därefter utvärderas. 

Som ett led i att utveckla vården för patienter med kroniska sjukdomar genomförs test av 

olika lösningar för hemmonitorering. För att säkra möjligheten att kunna göra en bredare 

satsning avsätts resurser med målsättningen att kunna erbjuda hemmonitorering inom 

områden där det är lämpligt. 

Riktade hälsosamtal har en positiv effekt både på individ och befolkningsnivå. Studier visar 

att insjuknande och mortalitet i framförallt hjärt- och kärlsjukdom har minskat i de deltagande 

grupperna i förhållande till övriga befolkningen och riktade hälsosamtal kan förhindra 

utvecklingen av vissa sjukdomar. Inom ramen för Hälsoval Kalmar län genomförs ett 

erbjudande av riktade hälsosamtal där en förstärkning av livsstilsmottagningarna krävs för att 

möjliggöra ett införande av uppdraget.  

Tobaksfri utmaning i gymnasiet är ett viktigt förebyggande arbete som är en del av Regionens 

satsning på att främja hälsa. Arbetssättet behöver befästas och implementeras i hela länet  
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Barn- och ungdomspsykiatrin 

 
För att förstärka tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatrin avsätts medel från 2020. 

 

Digital omställning i hälso- och sjukvården 

 

För arbetet med digitalisering av hälso- och sjukvården genomförs under planperioden en 

fortsatt satsning och investering i utveckling och förändringsarbete. Det finns behov av att öka 

takten i den digitala omställningen och det är viktigt att det skapas nytta och förändrade 

arbetssätt genom att använda digitala stöd och tjänster på nya sätt. Exempel på de nya 

tjänsterna/funktionerna är en fortsatt utveckling av bl. a bildhantering, Cosmic Nova för 

mobilt arbetssätt, taligenkänning och formulärtjänst. Samtidigt måste ett arbete för en 

gemensam och strukturerad vårddokumentation genomföras. Detta utbud av tjänster förväntas 

möjliggöra flertalet nyttoeffekter så som minskad administration genom att i allt större grad 

använda patienten som medskapare, effektivare vårdprocesser genom ökad digital samverkan, 

ökad tillgänglighet till vården genom nya digitala kanaler, beslutsstöd som är integrerat i 

vårdprocessen, digitala lösningar för vård i hemmet, effektivare och mer patientsäker vård 

genom ökad mobilitet för vårdpersonal. Det avsätts 1 Mkr för att förstärka genomförande och 

implementering av digitala lösningar.  

Fortsatt utveckling av regionens sammanhållna digitala vårdmiljö ska intensifieras och 

parallella aktiviteter behöver pågå samtidigt för att nyttor ska uppstå inom en överskådlig tid. 

Många förändringar som kräver omställning innebär att nyttan uppstår fullt ut först efter flera 

år.  
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En regiongemensam modell för nyttohemtagning och uppföljning ska användas och 

förändringsledning och ledarskap är avgörande. Vissa tjänster och funktioner finns 

tillgängliga i dag och andra återfinns i utvecklings- och leveransplaner för de närmaste åren.  

 

Regional utveckling  
 

2020 2021 2022 

Långsiktig struktur för regional utveckling 3 Mkr 5 Mkr 7 Mkr 

 

Som ett led i att stärka näringslivets konkurrenskraft ska långsiktiga och robusta strukturer 

och miljöer utvecklas. Dessa ska både ha kompetens att stödja företagen och att attrahera 

nationella och internationella utvecklingskapital. Strukturerna ska bygga på långsiktig 

finansiering. Det handlar om organisationer som har uppdrag att verka i hela länet för att 

stimulera nya företag samt utveckla befintliga. Behovet av långsiktig finansiering finns också 

kopplat till innovationsmiljöer inom prioriterade områden.  

Trafik 
 

2020 2021 2022 

Regional plan för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

1,5 Mkr 1,5 Mkr 1,5 Mkr 

 

Från och med januari 2020 kommer en tydlig förenkling göras för personer med behov av 

färdtjänst. Förändringens syfte är att göra det enklare för kunder som inte kan använda sig av 

den allmänna kollektivtrafiken som helhet eller till delar. Förändring görs via tillägg i regional 

plan för färdtjänst- och riksfärdtjänst inom länet. Denna utformning av regler för färdtjänsten 

ersätter tidigare uppdrag om införande av länsfärdtjänst.  

Goda arbetsvillkor 
 

2020 2021 2022 

Bastjänstgöring 1,5 Mkr 1,5 Mkr 1,5 Mkr 

Utbildning medicinska sekreterare 2 Mkr 2 Mkr 2 Mkr 

Dygnet runt-verksamhet (24/7) 10 Mkr 10 Mkr 10 Mkr 

 13,5 Mkr 13,5 Mkr 13,5 Mkr 

 

För att stimulera och långsiktigt stärka kompetensförsörjningen görs flera satsningar. 

Särskilda medel sätts av för utbildning till medicinsk sekreterare vid Högalids folkhögskola, 2 

Mkr från och med 2020. En satsning som främst ska stärka kompetensförsörjningen av 

medicinska sekreterare i södra länsdelen.  

Läkarprogrammet förändras och bastjänstgöring kommer på sikt att ersätta AT-tjänstgöring. 

De närmaste åren är en övergångsperiod och särskilda medel om 1,5 Mkr sätts av för att 

stimulera tillsättningar av bastjänstgöring.  

Enheter som har verksamhet dygnets alla timmar har särskilt svåra utmaningar att rekrytera 

och behålla medarbetare. Åtgärder som kan stimulera attraktiviteten i denna typ av 

verksamhet ska genomföras och för ändamålet avsätts medel om 10 Mkr. 
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 Kassaflödesanalys och balansbudget, (Bilaga 3 och 4) 

Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalysen visar hur likviditeten förändras under planperioden. Här redovisas in- 

och utbetalningar till skillnad från resultatbudgeten där intäkter och kostnader redovisas. De 

likvida medlen beräknas minska under planperioden, vilket beror på ökade investeringsnivåer. 

Balansbudget  

Balansbudgeten visar regionens förväntade tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder 

respektive år. 

Anläggningstillgångarna består av aktier, långfristiga fordringar, inventarier och fastigheter. 

Förändringen under perioden orsakas av nya investeringar samt beräknade avskrivningar. 

Omsättningstillgångarna består av förråd, kortfristiga fordringar, placerade pensionsmedel 

och likvida medel. Förutom förändringen av likvida medel påverkas omsättningstillgångarna 

av avkastningen på pensionsmedel samt förändringar i skattefordringar på staten. 

Förändringen av eget kapital motsvarar budgeterat resultat respektive år. 

Avsättningen för pensioner ökar årligen till största delen beroende på värdesäkring och 

nyintjänad förmånsbestämd ålderspension. 

Långfristiga skulder avser erhållna investeringsbidrag som fördelas linjärt i likhet med 

avskrivningstiden på aktuella objekt. 

Kortfristiga skulder består bland annat av leverantörsskulder, semesterlöneskuld samt skuld 

till personal för outtagen kompensationsledighet och för den avgiftsbestämda delen i 

pensionsavtalet. Förändringarna under planperioden beror på beräknade nivåer för den 

avgiftsbestämda delen. 

  Investeringar (Bilaga 5A och B)  

Fastigheter (bilaga 5A) 
Region Kalmar län planerar och genomför omfattande investeringar vad gäller både ny-, till- 

och ombyggnationer. Det avser bland annat lokaler för specialistpsykiatri i Kalmar, 

Oskarshamn och Västervik, neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus, strålbehandling 

vid Länssjukhuset samt energi- och teknikinvesteringar enligt fastställda planer. 

Det är väsentligt hur vårdens lokaler utformas för att få lokaler som bidrar till vårdens 

effektivitet. Ur ett patientperspektiv ska vårdens lokaler utformas utifrån evidensbaserade 

studier och forskningsresultat. Ur ett medarbetarperspektiv ska miljöerna vara stödjande och 

funktionella utifrån såväl multidisciplinära som vårdprofessionella arbetssätt. En högre grad 

av integration mellan vårdforskning och utbildning ställer krav på olika typer av mötesplatser, 

vilket gagnar utveckling av nya samarbetsformer. 

Byggnaderna planeras och byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga de måste vara 

flexibla och förändringsbara för att kunna möta framtida okända krav. Det ska finnas 

möjlighet att använda byggnaden för olika funktioner utifrån byggnadens fysiska 

förutsättningar, möjlighet att förändra lokalen samt att kunna expandera och minska utifrån 

verksamhetens behov. 

Den stora volym av lokalförändringsbehov som framförs, tillsammans med de objekt som är i 

planerings- och byggskede, kräver kvalificerade resurser i en omfattning som är problematisk 

såväl att rekrytera som att köpa i en bristyrkesbransch. Region Kalmar läns byggnader och 
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verksamheter ställer större krav på kompetens än vad som är standard för andra 

fastighetsägare i regionen. 

 

Samtliga kalkyler anges i 2019 års prisnivå. 

 

Investeringsutgifter för byggnationer för de kommande tre åren uppgår till 1,6 Mdkr inklusive 

konstnärlig utsmyckning (10 Mkr) och verksamhetsutrustning (71 Mkr). 

Samtliga behovsanalyser och förstudier genomför Regionservice i samarbete med berörda 

förvaltningar. 

 

Länsövergripande specialistpsykiatri 

Byggnation av lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i 

Kalmar beräknas vara klar till årsskiftet 2021/2022. Den totala investeringsramen uppgår till 

972,8 Mkr. 

 

Programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid 

Västerviks sjukhus pågår. Underlag för genomförandebeslut, som inkluderar en reviderad 

investeringsram och tidplan beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020.  

 

Neonatalverksamhet 

Efter genomförd förstudie avseende lokaler för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i 

Kalmar kommer programarbete att påbörjas under planperioden. Investeringsram enligt 

förstudien uppgår till 110,5 Mkr. 

 

Ombyggnation av lokaler för neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus beräknas vara klar 

första kvartalet 2021.  Investeringsramen uppgår till 31,2 Mkr. 

 

Ny accelerator, Länssjukhuset, Kalmar 

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende ny-, om- 

och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling. Moderna lokaler skapas som förbättrar 

kvalitén i omhändertagandet av patienter med cancer och som möjliggör att alla 

patientgrupper kan erbjudas adekvat behandling. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 

264 Mkr. 

 

Medicinavdelning 4 och 6, Västerviks sjukhus 

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende 

ombyggnation av lokaler för medicinavdelning 4 och 6.  Miljön förbättras och moderniseras 

och utrymme skapas för en sammanhållen palliativ enhet. Investeringsram enligt förstudien 

uppgår till 49,3 Mkr. 

 

Utbyte av autoklaver vid sterilcentralen, Västerviks sjukhus  

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende 

ombyggnation för utbyte av autoklaver.  Investeringsram enligt förstudien uppgår till 4,4 Mkr. 

 

Ambulansstation Virserum 

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende 

nybyggnation av en ambulansstation i Virserum. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 

15,3 Mkr. 
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Familjecentral Vimmerby 

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende lokaler för 

en familjecentral. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 23,6 Mkr. 

 

Hälsocentral, samrehabilitering och folktandvård, Högsby 

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende 

nybyggnation av hållbara, ändamålsenliga, flexibla och energieffektiva lokaler för 

hälsocentral, samrehabilitering och folktandvård. Investeringsram enligt förstudien uppgår  

till 82,2 Mkr. 

 

Tekniska reinvesteringar  

Sjukhusbyggnader innehåller verksamheter med snabb utveckling, både medicinskt och 

tekniskt. Det innebär att lokaler och teknisk försörjning måste uppgraderas ofta och utformas 

med generalitet och flexibilitet, allt för att säkerställa hög tillgänglighet, ökad redundans samt 

en optimerad ekonomisk driftkostnad sett ur livscykel- och hållbarhetsperspektiv. 

En väl fungerande teknisk infrastruktur är en förutsättning för att kunna bedriva en säker och 

effektiv vård. Genom kontinuerlig reinvestering inom varje planperiod kan vårdens 

försörjningsbehov säkras samtidigt som rekommendationer enligt MSB (myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) uppnås på ett önskvärt sätt. Investeringsramen under 

planperioden uppgår till 120 Mkr. 

 

Energiplan 

Energiplanen beskriver Region Kalmar läns plan för att uppfylla lagkrav på 

energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genomförande av energieffektiviserande åtgärder 

pågår och kommer fortsätta under planperioden 2020-2022. Investeringsramen under 

planperioden uppgår till 51 Mkr. 

 

Externa lokaler, hälsocentraler  

Förstudie pågår avseende nybyggnation av hälsocentraler i Mönsterås och Gamleby. 

Detaljplanearbete pågår med målsättning att skapa byggrätt för nybyggnation av hälsocentral 

 i Norrlidens centrum. 

 
Behovsanalyser och förstudier 

Sjukhusens lokalstrategiska planer har ett tidsperspektiv om ca 30-40 år och är en 

sammanställning av aktuella verksamheters uppskattade framtida behov med logistiska krav 

samt befintliga byggnaders möjligheter att tillgodose responderande lokalbehov. Det samlade 

greppet över behov och disponering av tomt och byggnader visar hur planering och 

genomförande av ny-, om- och tillbyggnader kan ske på ett systematiskt sätt inom respektive 

fastighet. 

  

Nedan redovisas ett antal objekt enligt sjukhusens lokalstrategiska planer, med hög prioritet 

där fortsatt process kommer pågå under planperioden. 

 

 Geoseperation av serverhallar i länet 

 Ny-, om- och tillbyggnad för radiologen, Länssjukhuset i Kalmar 

 Nybyggnad av regiongemensamt arkiv, Länssjukhuset i Kalmar 

 Om- och tillbyggnad av centralförråd inklusive lokaler för sterilt gods, Länssjukhuset i 

Kalmar 

 Rivning av hus 08, 40 och 45, Länssjukhuset i Kalmar 

372



 

 

Regionplan 2020- 2022 
Region Kalmar län 
 65(80) 

 Ny- och utbyte av automationsbanor, klinisk kemi, Länssjukhuset i Kalmar och 

Västerviks sjukhus 

 Oskarshamns sjukhus, omdisponering för utökning av MR-kamera 

 Utökning av MR-kapacitet i länet 

 

Konstnärlig utsmyckning 

Vid nybyggnation eller större ombyggnationer av egna eller hyrda lokaler har Region Kalmar 

län ansvar för att lokalerna utsmyckas. För egenägda lokaler reserveras 1 % av byggkostnaden 

för konstnärlig utsmyckning, vilket ska finnas med i beslutsunderlaget. Vid förhyrning eller 

större ombyggnation av förhyrda lokaler anslås medel efter särskilt beslut och ingår i 

beslutsunderlaget. Investeringsramen för konstnärlig utsmyckning beräknas under 

planperioden uppgå till totalt 10 Mkr. 

 

Utredningar/uppdrag 
 

Behandlingsbad Kalmar 

Landstingsstyrelsen beslutade den 6 december 2017 att i samverkan med Kalmar kommun, 

ska utreda möjligheterna för en ny rehabiliteringsbassäng i samband med nybyggnation av ny 

simhall i Kalmar. Dialog pågår med Kalmar kommun avseende utformning, kostnad och 

tidplan.  

Fysisk tillgänglighet 

Gällande regler för tillgänglighet grundar sig i FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Det som enligt lag ska gälla i Sverige för fysisk tillgänglighet i 

lokaler och utemiljö föreskrivs i Plan- och bygglagen och i Plan- och byggförordningen 

(Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd). Dessutom ingår tillgänglighet i 

diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen från och med 2015. Slutligen ställer 

även Arbetsmiljölagen vissa krav på tillgänglighet i arbetsmiljöer. 

 

Region Kalmar län var tidiga med att inventera och vidta åtgärder enligt Lagen om enkelt 

avhjälpta hinder. En del brister kvarstår eftersom kraven höjts och förändring skett i 

bedömning av vilka åtgärder som anses som ”rimliga och enkelt avhjälpta”.  

För att ytterligare förbättra tillgängligheten för våra medborgare och anställda med 

funktionsnedsättning har en ny inventering genomförts och en åtgärdsplan har tagits fram. 

Under planperioden kommer identifierade brister att åtgärdas. 

 

Inventarier (bilaga 5 B) 

Investeringsutgifter för inventarier uppgår till 497,4 Mkr under planperioden. I budgeten ingår 

årliga anslag för återinvestering när det gäller röntgen- och laboratorieutrustning, ambulanser, 

övrig medicinteknisk utrustning, tekniska hjälpmedel, IT-utrustning samt förvaltningarnas 

anslag för ospecificerade inventarier och utrustning.  

För större investeringar vad gäller röntgen- och laboratorieutrustning tar hälso- och 

sjukvården fram långsiktiga planer för åter- och nyinvestering.  

I anslaget för laboratorieplan finns för ny automationsbana 2020 motsvarande 22 Mkr.  

För Centraltvätteriet planeras investeringar i nya maskiner under 2020-2022 med totalt 7 Mkr.  

Beslut om tilläggsavtal till underhållsavtal för vårdinformationssystemet COSMIC 
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Beslut har fattats om en gemensam utvecklingsplan 2019-2023 inom kundgrupp COSMIC (8 

åtta regioner och en privat aktör). Utvecklingen kommer att ske inom fyra fokusområden, 

patientens väg, vårdens stöd, gemensam verksamhetsutveckling och plattform för innovation. 

Investeringen beräknas för kundgrupp COSMIC till 500 Mkr 2019-2023. För Region Kalmar 

län innebär det en investering på 50 Mkr under samma period.  

 

 Mått 

Region Kalmar läns långsiktiga 

inriktning 

 

Mått Långsiktigt 

målvärde 

 

God ekonomisk hushållning Respektive års resultat ska uppgå till minst 2 % av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

2 % 

 Investeringar ska finansieras utan extern upplåning  Ja 
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9 Uppdrag 

 

 Redovisa en plan för hur långsiktiga och robusta strukturer och miljöer kan stärka 

näringslivets konkurrenskraft. 

 Redovisa en uppföljning av Vårdval psykisk hälsa. 

 Redovisa en plan för hur första linjen psykiatri för barn- och unga kan bli en än mer 

integrerad del av primärvården. 

 Redovisa en plan för att ökat användande av iKBT-behandlingar inom Stöd och 

behandlingsplattformen. 

 Utreda hur de mest neurologiskt sjuka ska ges tillgång till en god rehabilitering. 

 Redovisa ett förslag till modell för hälsovårdsprogram för äldre. 

 Redovisa en uppdaterad strategi för Varje dag lite bättre - kraften hos många. 

 Utreda hur undersköterskornas framtida yrkesutveckling kan stärkas. 

 Redovisa en plan med åtgärder med anledning av uppföljningen av Region Kalmar 

läns företagshälsovård. 

 Utreda förutsättningarna för att ge ett anställningserbjudande till 

sjuksköterskestudenter som slutfört sin utbildning.  

 Redovisa en genomlysning av Region Kalmar läns administration samt 

projektverksamhet avseende volym och arbetssätt tillsammans med förslag på 

effektiviseringar inför regionplan 2021. 

 

Uppdrag beslutade i tidigare regionplan med redovisning under 2020-2021 

 19/04 - Redovisa ett förslag till strategi för smart specialisering  

 19/06 - I samverkan med andra aktörer utreda förutsättningarna för Matens hus, ett 

koncept som lyfter fram och sammanför lokala matproducenter 

 19/07 Utreda en länsgemensam finansieringsmodell för att påskynda utbyggnaden av 

bredband i länet. 

 19/09 - Under planperioden redovisa ett handlingsprogram för länets 

kompetensförsörjning 

 19/10 - Utreda införande ett kompetenscenter för yrken inom kollektivtrafiken inom 

länet  

 19/12 - Utreda införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan 

 19/14 - Redovisa ett förslag till en samverkan med flygplatsen i Kalmar för att stärka 

infrastrukturen och samtidigt gynna kopplingen mellan flyg, tåg och buss 

 19/23 – Redovisa ett reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet som 

utförs av privata utförare för perioden 2019-2022. 

 19/25 - Redovisa ett årligt hälsobokslut 
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 19/26 - I samverkan med kommunerna redovisa en analys av kompetensbehov i länet 

av hälso- och sjukvårdspersonal såsom sjuksköterskor och undersköterskor och 

kommunala omsorgsverksamheter i länet  
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10  Bilagor 

 Bilaga 1 - Resultatbudget i Mkr 

  

2020 2021 2022

i Mkr Budget Plan Plan

Regionstyrelsen

Hälso och sjukvårdsförvaltningen -2 838,3 -2 863,3 -2 893,3

Primärvårdsförvaltningen -125,8 -125,8 -125,8

Psykiatriförvaltningen -424,8 -425,3 -425,3

Folktandvården -113,3 -113,3 -113,3

IT-förvaltningen -249,4 -252,4 -254,4

Regionservice -433,7 -433,7 -433,7

Regionrevisionen -4,4 -4,4 -4,4

Centralt adm verksamhet

 Regiondirektörens stab -169,8 -169,8 -169,8

   Förtroendevalda -41,1 -41,1 -41,1

   Beställd vård -725,3 -728,3 -732,3

   Övrig centraladministrerad verksamhet -137,8 -141,1 -142,1

Summa -5 263,7 -5 298,5 -5 335,5

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsförvaltningen -146,9 -148,9 -150,9

varav bildning -47,6 -47,6 -47,6

varav kultur -63,5 -63,5 -63,5

Summa -146,9 -148,9 -150,9

Kollektivtrafiknämnden

Kalmar Länstrafik -597,9 -597,9 -597,9

Summa -6 008,5 -6 045,3 -6 084,3

Köpt vård -578,3 -578,3 -578,3

Läkemedel -998,6 -998,6 -998,6

Indexuppräkningar, effektiviseringar mm -304,5 -512,9 -737,7

Finansiell resurs -7,3 -6,5 -7,2

Summa -7 897,2 -8 141,5 -8 406,0

Riktade statsbidrag 290,2 290,2 290,2

Pensionsutbetalningar -226,0 -227,0 -228,0

Patientförsäkring -38,0 -40,0 -40,0

Avskrivningar -330,0 -340,0 -350,0

Verksamhetens nettokostnader -8 201,0 -8 458,3 -8 733,8

Skatteintäkter och finansnetto

Skatteintäkter 6 098,0 6 254,0 6 469,0

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 1 583,0 1 684,0 1 731,0

Statsbidrag läkemedel 730,0 740,0 755,0

Finansiella intäk ter

  Ränteintäkter 1,5 1,5 1,5

  Avkastning pensionsmedel 70,0 70,0 70,0

Finansiella kostnader

  Värdesäkring pensionsskulden -80,0 -102,0 -118,0

Summa skatteintäkter och finansnetto 8 402,5 8 647,5 8 908,5

Summa resultat 201,5 189,2 174,7
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 Bilaga 2 - Driftramar i tkr 

 

 

  

2020 2021 2022

Regionstyrelsen 5 263 678 5 298 478 5 335 478

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Utgångsläge 2 738 350 2 738 350 2 738 350

Förändringar Regionplan 2020-2022

Budgetförstärkning ny budgetmodell 40 000 65 000 95 000

Budgetförstärkning läkemedel 35 000 35 000 35 000

Budgetförstärkning köpt vård 25 000 25 000 25 000

Ram efter förändringar 2 838 350 2 863 350 2 893 350

Primärvårdsförvaltningen exklusive Hälsoval

Utgångsläge 125 846 125 846 125 846

Ram efter förändringar 125 846 125 846 125 846

Psykiatriförvaltningen

Utgångsläge 410 313 410 313 410 313

Förändringar Regionplan 2019-2021

RTMs 1 000 2 000 2 000

Förändringar Regionplan 2020-2022

Psykiatrisk akutbil 500

Stärkt tillgänglighet BUP 3 000 3 000 3 000

Säkerställa budgetram när statsbidrag upphör 10 000 10 000 10 000

Ram efter förändringar 424 813 425 313 425 313

Folktandvården

Utgångsläge 111 250 111 250 111 250

Förändringar Regionplan 2019-2021

Uppdragsutbildning specialisttandläkare 1 000 1 000 1 000

Förändringar Regionplan 2020-2022

Tobaksfri utmaning gymnasiet 1 000 1 000 1 000

Ram efter förändringar 113 250 113 250 113 250

IT-förvaltningen

Utgångsläge 237 434 237 434 237 434

Förändringar Regionplan 2020-2022

Införande digitalt stöd i hälso- och sjukvården för mobilt arbetssätt 5 000 8 000 10 000

Infrastruktur, lagring, säkerhet mm 7 000 7 000 7 000

Ram efter förändringar 249 434 252 434 254 434

Regionservice

Utgångsläge 427 658 427 658 427 658

Förändringar Regionplan 2020-2022

Budgetförstärkning, kostverksamhet 6 000 6 000 6 000

Ram efter förändringar 433 658 433 658 433 658

Regionrevisionen

Utgångsläge 4 367 4 367 4 367

Ram efter förändringar 4 367 4 367 4 367
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Bilaga 2 Driftramar i tkr forts 

  

2019 2020 2021

Centraladministrerad verksamhet

Regiondirektörens stab

Utgångsläge 169 776 169 776 169 776

Ram efter förändringar 169 776 169 776 169 776

Förtroendevalda

Utgångsläge 41 098 41 098 41 098

Ram efter förändringar 41 098 41 098 41 098

Beställd vård

Utgångsläge 704 314 704 314 704 314

Förändringar 2019-2021

Fast läkarkontakt 15 000 15 000 15 000

Hälsosamtal 3 000 6 000 10 000

Psykisk hälsa vuxna i primärvård 3 000 3 000 3 000

Ram efter förändringar 725 314 728 314 732 314

Övrig verksamhet

Utgångsläge 110 272 110 272 110 272

Förändringar Landstingplan 2015-2017

Läkarutbildning 2 000 4 000 4 000

Förändringar2019-2021

Kombinationstjänster 300 600 600

AT-tjänster 3 100 3 100 3 100

Förändringar Regionplan 2020-2022

Mobila team i hälso- och sjukvården 3 000 3 000 3 000

Konsultationer i hälso- och sjukvården 3 000 3 000 3 000

Bastjänstgöring 1 500 1 500 1 500

Genomförande och implementering av digitala lösningar 1 000 1 000 1 000

Gemensam vårddokumentation m kommuner 2 600 2 600 2 600

Hemmonitorering 1 000 2 000 3 000

Dygnetrunt verksamhet 10 000 10 000 10 000

Ram efter förändringar 137 772 141 072 142 072

Regional utvecklingsnämnd 136 898 136 898 136 898

Regional utvecklingsförvaltning 136 898 136 898 136 898

varav b ildningsverksamhet 47 593 47 593 47 593

varav kulturverksamhet 63 534 63 534 63 534

Förändringar Regionplan 2020-2022

Utbildning medicinska sekreterare 2 000 2 000 2 000

Säkerställd budgetram 5 000 5 000 5 000

Långsiktig struktur för regional utveckling 3 000 5 000 7 000

Ram efter förändringar 146 898 148 898 150 898

Kollektivtrafiknämnd 596 200 596 200 596 200

Kalmar Länstrafik 596 200 596 200 596 200

Förändringar2019-2021

Anpassning till Sydtaxa 200 200 200

Förändringar Regionplan 2020-2022

Regional plan för färdtjänst och riksfärdtjänst 1500 1500 1500

Ram efter förändringar 597 900 597 900 597 900
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 Bilaga 3 -  Kassaflödesbudget i Mkr 

 

 

 

 Bilaga 4 - Balansbudget i Mkr 

 

  

Prognos Budget Plan Plan

Mkr 2019 2020 2021 2022

Den löpande verksamheten

Årets resultat -31,0 201,5 189,2 174,7

 + ej likviditetspåverkande avskrivningar 310,0 330,0 340,0 350,0

 + ej likviditetspåverkande avsättningar 260,0 248,8 312,9 322,7

 +/- justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -257,8 -62,5 3,7 -63,2

Medel från den löpande verksamheten 281,2 717,8 845,8 784,2

Investeringsverksamhet

Immateriella anläggningstillgångar -14,0 -10,0 -15,0 -15,0

Byggnader -569,0 -567,0 -618,0 -471,0

Inventarier -147,0 -175,2 -166,1 -201,6

Finansiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -730,0 -752,2 -799,1 -687,6

Finansieringsverksamhet

Ökn(+)/minskn(-) av långfristiga skulder -0,1 -0,1 -0,1

Ökn(-)/minskn(+) av långfristiga fordringar -1,7

Medel från finansieringsverksamheten -1,7 -0,1 -0,1 -0,1

Förändring likvida medel -450,5 -34,5 46,6 96,5

Likvida medel vid årets slut 513,8 479,3 525,9 622,4

Prognos Budget Plan Plan

Mkr 2019 2020 2021 2022

TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar 3 478,5 3 900,7 4 359,8 4 697,4

 Omsättningstillgångar 3 028,1 3 061,3 3 177,9 3 344,4

SUMMA TILLGÅNGAR 6 506,5 6 962,1 7 537,8 8 041,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER

 Eget kapital 2 207,1 2 408,6 2 597,8 2 772,5

 Därav årets resultat -31,0 201,5 189,2 174,7

 Därav resultatutjämningsreserv 145,1 145,1 145,1 145,1

 Därav övrigt eget kapital 2 093,0 2 062,0 2 263,5 2 452,7

 Avsättningar och skulder 4 299,4 4 553,4 4 939,9 5 269,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 6 506,5 6 962,1 7 537,8 8 041,9
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 Bilaga 5 A - Investeringsbudget – fastigheter 

 

  

Investeringsobjekt

B Beslutad Beslutad

Fördelade på byggnader B, inventarier/utrustning I,K budgetram budgetram t.o.m. varav Budget

och konstnärlig utsmyckning K I Fast värde 2019 Löp värde år 2019 år 2019 2020 2021 2022

Länsjukhuset Kalmar

Specialistpsykiatri

-  nybyggnad hus 36 B 922 584 966 042 388 884 254 723 282 450 240 896 46 884

-  konstnärlig utsmyckning K 8 587 8 799 1 520 1 020 3 641 3 638

-  verksamhetsutrustning I 41 629 43 956 729 229 2 040 4 682 36 506

Onkologen och  EPM

- ombyggnad hus 13 B 19 499 19 760 10 799 10 799 8 961

-  verksamhetsutrustning I 1 700 1 734 1 734

Oskarshamns sjukhus

Specialistpsykiatri

-  nybyggnad hus 13 B 188 400 188 541 185 950 72 025 2 028 562

Renovering av behandlingsbad hus 12 B 9 922 10 934 110 10 824

Klinisk kemi och transfusionsmedicin

- ombyggnad hus 01 och 05 B 19 413 20 188 3 913 3 913 16 275

-  verksamhetsutrustning I 2 040 2 081 2 081

Västerviks sjukhus

Neonatal

-  ombyggnad hus 07 B 25 200 26 749 2 200 2 200 16 170 8 379

-  konstnärlig utsmyckning K 250 260 260

-  verksamhetsutrustning I 5 700 5 916 714 5 202

 Stora Trädgårdsgatan, Västervik

- ombyggnad för HC, hus 01 B 8 936 9 450 536 536 6 930 1 985

-  verksamhetsutrustning I 441 459 459

Vimmerby

Renovering av behandlingsbad B 8 815 9 256 9 256

Cykelparkering, länets sjukhus

- ny- och ombyggnad B 6 642 7 009 500 500 5 259 1 250

Gemensamt

Teknikinvesteringar B 217 519 232 939 37 519 37 519 51 500 37 132 38 245

Energiplan 2012-2020 etapp 1- 3 B 62 241 64 420 11 241 11 241 30 900 22 279

Reinvesteringar planerat underhåll B 157 500 167 140 54 075 55 697 57 368

Ospecificerade fastighetsförbättringar B 31 500 33 428 10 815 11 139 11 474

Länsjukhuset Kalmar

Neonatal

- om- och tillbyggnad hus 15 B 94 871 104 668 530 69 246

-  konstnärlig utsmyckning K 895 949 949

-  verksamhetsutrustning I 14 755 15 786 9 291

Onkologi och strålbehandling

- ny-, om- och tillbyggnad B 250 000 282 163 0 0 5 948 24 348 25 843

-  konstnärlig utsmyckning K 2 000 2 208

-  verksamhetsutrustning I 12 000 13 249

Beräknade utbetalningar, löp värde

381



 

 

Regionplan 2020- 2022 
Region Kalmar län 
 74(80) 

Bilaga 5 A Investeringsbudget – fastigheter forts 

 

 

 

 

 

  

Västerviks sjukhus

Specialistpsykiatri

-  nybyggnad B 1 437 365 1 591 521 54 730 39 455 41 479 99 688 146 684

-  konstnärlig utsmyckning K 10 317 11 391

-  verksamhetsutrustning I 67 650 74 475

Medicinavdelning 4 och 6

- ombyggnad hus 20 B 43 000 46 166 2 987 21 324 21 854

- konstnärlig utsmyckning K 425 447 208 239

- verksamhetsutrustning I 5 900 6 199 3 121 3 078

Autoklaver sterilcentralen

- ombyggnad hus 11 B 4 350 4 481 4 481

Ambulansstation Virserum

- nybyggnation B 14 800 15 750 1 442 11 140 3 169

- verksamhetsutrustning I 500 531 531

Familjecentral Vimmerby

- ombyggnation hus 02 B 21 500 22 766 4 635 14 853 3 278

- konstnärlig utsmyckning K 215 224 224

- verksamhetsutrustning I 1 900 1 977 1 977

Hälsocentral, rehab och folktandvård Högsby

- nybyggnation B 78 000 83 617 8 240 37 132 38 245

- konstnärlig utsmyckning K 780 828 828

- verksamhetsutrustning I 3 400 3 608 3 608

Ny serverhall i länet

- ny-, till- eller ombyggnad B 10 784 11 440 11 440

Fysisk tillgänglighet B 30 000 32 900 3 090 7 957 8 195

Förhyrda lokaler, konstnärlig utsmyckning

Hälsocentral Gamleby K 312 331 331

Familjecentral Oskarshamn K 150 156 156

Summa pågående projekt 3 844 385 4 146 891 698 520 434 159 577 241 637 919 526 409
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 Bilaga 5 B - Investeringsbudget – inventarier 

 

  

Budget 2019 Fördelning av utgift - fast värde

Anslag Total 2020 2021 2022

Löp värde utgift

Specificerad utrustning

 - Röntgenplan 61 020  60 000  20 000  20 000  20 000

 - Laboratorieplan DC 74 241  73 000  37 000  18 000  18 000

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 - Ambulanser 33 561  33 000  11 000  11 000  11 000

- Övrig medicinteknisk utrustning 79 326  78 000  26 000  26 000  26 000

IT-förvaltningen

 - IT-utrustning 125 091  123 000  41 000  41 000  41 000

 - Cosmic tilläggsavtal, utveckling 40 680  40 000  10 000  15 000  15 000

Regionsservice

 - Tekniska hjälpmedel 33 561  33 000  11 000  11 000  11 000

 - Centraltvätteri, Västervik 7 119  7 000  2 200  2 400  2 400

Summa för specificerad utrustning 454 599  447 000  158 200  144 400  144 400  

Ospecificerade inventarier

Psykiatriförvaltningen 4 577  4 500  1 500  1 500  1 500

Primärvårdsförvaltningen 1 831  1 800   600   600  600

Regional utvecklingsförvaltning 6 407  6 300  2 100  2 100  2 100

Folktandvården 23 493  23 100  6 000  6 000  6 000

Centraladministrerad verksamhet 3 132  3 080  1 300  1 300  1 300

Regionsservice 14 848  14 600  5 300  5 300  5 300

Summa för ospecificerade inventarier 54 287  53 380  16 800  16 800  16 800  

Summa totalt för inventarier m m 508 886  500 380  175 000  161 200  161 200  
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 Bilaga 6 Partistöd  

Grundas på månadsarvode för riksdagsledamot  

  

102 600 119 241

Mandat Grundstöd Mandatbundet Totalt

2020

Socialdemokraterna 25 102 600 2 981 015 3 083 615

Centerpartiet 8 102 600 953 925 1 056 525

Moderaterna 10 102 600 1 192 406 1 295 006

Liberalerna 3 102 600 357 722 460 322

Vänsterpartiet 4 102 600 476 962 579 562

Kristdemokraterna 7 102 600 834 684 937 284

Sverigedemokraterna 10 102 600 1 192 406 1 295 006

67 718 200 7 989 120 8 707 320
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 Bilaga 7 – Styrmodell för Region Kalmar län 

Region Kalmar läns styrmodell består av en vision, en strategi samt fem övergripande 

strategiska mål. Målstyrningen sker enligt modellen Balanserat styrkort där mål, mått och 

aktiviteter processas fram inom fyra målområden, medborgare och kund, verksamhet, 

medarbetare och ekonomi. Övergripande mål blir styrande, tydliggjorda och kommunicerade 

och följs upp på alla nivåer i organisationen. Ansvaret för förankring av 

målstyrningsprocessen följer linjeorganisationen.  

Regionplanen är regionens viktigaste styrdokument och anger färdriktningen på såväl kort 

som lång sikt. I regionplanen länkas de övergripande strategiska målen samman med den 

operativa verksamheten. 

Region Kalmar läns politiska organisation 

Region Kalmar läns politiska organisation är uppdelad på ett regionfullmäktige, en 

regionstyrelse som tillika är driftsnämnd för hälso- och sjukvård, två ytterligare driftsnämnder 

(Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden), patientnämnd, en 

samverkansnämnd samt ett antal utskott och beredningar, se bilaga 1.1. Förvaltningen speglar 

den politiska organisationen med en regionstab och förvaltningar kopplade till regionstyrelsen 

eller berörd nämnd, se bilaga 1.2. 

Ansvar och befogenheter  

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kalmar läns angelägenheter 

och har uppsikt över övriga två driftsnämnders verksamhet. Nämnderna ansvarar för att 

verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet med Regionfullmäktiges mål 

samt anvisningar och direktiv från regionstyrelse. Nämnderna ansvarar också för att efter 

regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom sitt 

ansvarsområde. 

Budgetprocess och verksamhetsuppföljning 

Region Kalmar läns budgetprocess ska kännetecknas av hög delaktighet och bra 

beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, enkel att förstå och ska utgå från en analys av 

omvärld, behov, ekonomi och verksamhet.  

Regionplanen med tillhörande verksamhetsplaner:  

 ger en strategisk inriktning i hela verksamheten  

 ger en tydlig bild av vart vi ska och 

 vad som krävs för att nå uppsatta mål 

 översätter regionfullmäktiges mål i konkreta handlingsplaner 

 styr så att vi använder våra resurser rätt 

Struktur för Region Kalmar läns budgetprocess 

Regionplanen beslutas i Regionfullmäktige i november för de kommande tre åren och den är 

utgångspunkt för förvaltningarna inom Regionstyrelsen och respektive nämnds årliga 

verksamhetsplaner.  

Förvaltningarna inom Regionstyrelsen och respektive nämnd upprättar därefter årliga 

verksamhetsplaner och detaljbudgetar och som redovisas i respektive styrelse/nämnd/utskott i 
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januari för innevarande budgetår. I verksamhetsplanerna bryts regionfullmäktiges 

övergripande mål ned i verksamhetsmål och aktiviteter som verksamheten ska uppnå under 

året. 

Regionstyrelsens och nämndernas verksamhet skall bedrivas inom befintlig budgetram. Inom 

driftramen har nämnderna rätt att prioritera för att nå uppsatta resultatmål. Den budgeterade 

driftsramen ska hållas.  

Struktur för Region Kalmar läns verksamhetsuppföljning 

Månadsrapporter 

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar kortfattade ekonomiska månadsrapporter i enlighet 

med upprättad plan för uppföljning. Nämndernas månadsrapporter överlämnas till 

regionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande. 

Delårsrapporter 

Regionstyrelsen och nämnder upprättar två delårsrapporter under året. Delårsrapporten för 

april månad innehåller en uppföljning av verksamhetsplaner. Nämndernas månadsrapporter 

överlämnas till regionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande.  

Regionstyrelsens delårsrapport per april ger en övergripande och samlad uppföljning av 

regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. De nedbrutna målen i regionstyrelsens 

och nämndernas verksamhetsplaner följs upp i upprättade delårsrapporter. 

Delårsrapporten per augusti månad innehåller samma information som ovan, kompletterad 

med en redogörelse för sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av Region 

Kalmar läns resultat eller ställning, och händelser av väsentlig betydelse som har inträffat 

under rapportperioden eller efter dennas slut. Delårsrapporten för augusti redovisas till 

Regionfullmäktige. 

Avvikelser 

Innan styrelsen tar ställning till månadsrapporter och delårsrapporter skall avvikelser i 

förhållande till budget och mål skriftligen förklaras. Detta är ett led i regionstyrelsens 

uppsiktsplikt. 

I de fall månadsrapporten eller delårsrapporten visar på prognostiserat underskott eller 

avvikelser i förhållande till budget ska åtgärder vidtas för att nå ett budgeterat resultat. 

Årsredovisning 

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar årsredovisningar utifrån de anvisningar som 

regionstyrelsen lämnar och enligt vad som anges i lagen om kommunal redovisning. 

Årsredovisningen innehåller resultatredovisning i form av måluppfyllelse. Årsredovisningen 

redovisas till fullmäktige. 
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Justeringar efter Regionstyrelsens 
budgetberedning 2019-10-16

Sid 55. 

Regional kulturverksamhet och organisationsstöd 

Under 2019 har kulturnämnden regionala utvecklingsnämnden lämnat 
bidrag till regional kulturverksamhet med motsvarande 80 Mkr. Av detta 
utgör landstings regionbidrag 49 Mkr och resterande 31 Mkr utgörs av ett 
statligt bidrag till regional kulturverksamhet. 

I kulturnämndens regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde ingår 
även bidrag till studieförbund, Smålands Idrottsförbund och SISU samt 
regionala ungdomsorganisationer som motsvarade 17,3 mkr för 2019. Inför 
2019 2020 sker en uppräkning av bidragen för kultur och organisationsstöd 
med landstingsprisindex, LPIK exklusive läkemedel.
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Riktlinje 

Giltig från: 2020-01-01 

Ersätter: 2018-03-02 

 Skapad av: Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare 

 

Smittskyddsläkaren 
Webbplats 

Ltkalmar.se/smittskydd 
E-post 

smittskyddlsk@ltkalmar.se 

Postadress 

Smittskydd och Vårdhygien 
Länssjukhuset 
391 85 Kalmar 

Besöksadress 

Hus 17, plan 2 
Länssjukhuset 
Kalmar 

Telefon 

0480-81336 
Fax 

0480-845 31 

1 (5) 
 

Smittskyddsläkaren 

Riktlinje för pneumokockvaccination av vuxna 

Syfte 

Äldre personer (över 65 års ålder) och personer med vissa kroniska sjukdomar eller nedsatt 

immunförsvar löper ökad risk att drabbas av pneumokockinfektioner och bör därför erbjudas 

vaccination. 

Ansvar och omfattning 

Vaccination kan ske på hälsocentral, specialistklinik eller via remiss till 

infektionsmottagningen för vaccination/råd kring vaccination. Personer med nedsatt 

mjältfunktion (splenektomerade m.fl.) behöver även skydd mot meningokocker och remitteras 

till infektionsmottagningen för vaccination. Stamcellstransplanterade följer eget schema med 

ytterligare vaccindoser och handläggs i samråd mellan infektionsläkare och hematolog.  

Vaccin ska beställas via ApoEx. Alla vaccinationer ska registreras i Svevac. 

Kostnad 

Från och med den 1 januari 2020 erbjuds personer som tillhör riskgrupp (definierat i detta 

dokument) kostnadsfri vaccination utan besöksavgift. Detta inkluderar även dem som 

revaccineras efter splenektomi.  

Icke riskgrupp Besöksavgift (ingår i högkostnadsskyddet för öppenvård). 

Vaccinationsavgift tas även ut om vaccinationen utförs i 

samband med annat avgiftsbelagt besök hos någon 

vårdgivare.  

Vaccinkostnad enligt upphandlat 

pris alternativt inköpspris från 

upphandlad apoteksaktör. 

Riskgrupp (enligt 

smittskyddsläkarens 

riktlinje) 

Ingen besöksavgift Gratis vaccin 

Särskilda fall* (se 

nedan) 

Ingen besöksavgift Gratis vaccin 

 

*Vaccinationsavgift i särskilda fall 

Efter diskussion med smittskyddsläkare kan pneumokockvaccination ges kostnadsfritt till 

anhöriga till personer som är bärare av penicillinresistenta pneumokocker. 

 

Ändringshistorik 

Datum Ändring Utförd av 

2019-10-04 Regionlogga, ny dokumentmall. Uppdaterad prissättning. 
Beställning via ApoEx. Uppdaterad referenslista. 

Lisa Labbé Sandelin 

2018-03-02 Förtydligande avseende ålder i flödesschemat Lisa Labbé Sandelin 
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Pneumokockvaccin 

Det finns två typer av pneumokockvaccin. Vilket eller vilka vaccin som ska ges beror på ålder 

och eventuellt underliggande sjukdomar. En kombination av de två vaccintyperna antas ge 

förstärkt effekt. Antikroppssvaret blir bättre om konjugatvaccinet ges före 

polysackaridvaccinet. Behovet av revaccination med ytterligare doser av pneumokockvaccin 

är för närvarande inte fastställt. Revaccination rekommenderas endast till personer med 

aspleni och kan övervägas till övriga riskgrupper.  

Polysackaridvaccin (Pneumovax ®)  

 Kapselantigen från 23 olika serotyper som svarar för ca 90 % av invasiv 

pneumokockinfektion. 

 Skyddseffekt mot invasiv pneumokocksjukdom hos äldre skattas till 50-70 %, ingen 

säker effekt har visats mot pneumoni. 

 Ger inget T-cellsmedierat immunsvar och därför inget immunologiskt minne. 

 Inte immunogent för barn under 2 år. 

 Gravt immunsupprimerade personer utvecklar inget eller dåligt immunsvar. 

 Risk för hyporespons med sämre antikroppssvar om man ger upprepade doser med 

kort intervall (< 5 år). 

Konjugatvaccin (Prevenar13 ®, Synflorix ®)  

 Konjugerat polysackaridvaccin; Prevenar 13 ® som är upphandlat inom LKL år 2018 

innehåller 13 olika serotyper, Synflorix ® 10 olika.  

 Ger 70 - 90 % skydd mot invasiv pneumokocksjukdom orsakad av ingående serotyper. 

Många fall av invasiv pneumokocksjukdom orsakas dock av serotyper som inte ingår i 

detta vaccin varför vaccinerna ofta kombineras.  

 Skyddet mot pneumokockpneumoni hos personer äldre än 65 år är enligt en stor 

Holländsk studie omkring 40 % mot de serotyper som ingår i vaccinet. 

 Inducerar T-cellsberoende svar, immunologiskt minne, även hos barn < 2 år. 

 Stimulerar mukosal immunitet vilket skyddar mot kolonisering med pneumokocker → 

ger ”herd immunity” (flockimmunitet). 

 Ingår i barnvaccinationsprogrammet och ger ett bra skydd till de flesta barn även om 

de tillhör en riskgrupp. 

Vaccinationsrekommendation (se även flödesschema på sidan 5) 

1. Ökad risk för pneumokocksjukdom  

Vuxna och barn över 5 år med vissa kroniska sjukdomar; kroniskt hjärt- och/eller 

lungsjukdom, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, instabil diabetes mellitus, 

kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, extrem fetma (störst risk vid BMI > 40), svetsare, 

alkoholism samt personer som är 65 år eller äldre. Ge en dos (0,5 ml) Pneumovax ® till 

ovaccinerade. Revaccination rekommenderas inte.  
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2. Mycket ökad risk för pneumokocksjukdom 

Vuxna och barn från 2 års ålder med nedsatt mjältfunktion (utförd eller planerad splenektomi, 

hypospleni, aspleni), gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till 

exempel organtransplantation, cytostatikabehandling eller behandling med motsvarande >15 

mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i 

kombination med annan behandling (till exempel metotrexat), hiv-infektion med kraftigt 

nedsatt immunförsvar, nefrotiskt syndrom, cochleaimplantation, likvorläckage och cystisk 

fibros.  

2.1 Till tidigare ej pneumokockvaccinerad 

En dos (0,5 ml) av Prevenar 13® följt av en dos Pneumovax® tidigast efter två månader. 

Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med 

Pneumovax®. 

2.2. Till person tidigare vaccinerad med Pneumovax® 

En dos Prevenar 13® ges tidigast ett år efter senaste dosen av Pneumovax®. 

Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan föregående dos 

Pneumovax®. 

2.3 Till person tidigare vaccinerad med konjugatvaccin (Prevenar®, Prevenar 13® 
eller Synflorix®) 

Detta blir aktuellt framför allt för barn från 2 års ålder som vaccinerats med konjugatvaccin 

inom barnvaccinationsprogrammet. Till dessa barn ges en dos Pneumovax® tidigast två 

månader efter den senaste dosen av konjugatvaccinet. Pneumovax® kan upprepas en 

gång när det gått minst fem år sedan den första dosen Pneumovax®. 

Nationella och regionala rekommendationer kan skilja sig åt 

Folkhälsomyndigheten har under 2016 gett ut nationella rekommendationer om användning 

av pneumokockvaccin till vuxna. Kombinationen av Prevenar13® och Pneumovax® 

rekommenderas till fler grupper av vuxna med kronisk underliggande sjukdomar än vad de 

flesta regioner gör idag. Det viktigaste skälet till återhållsamheten är en tveksamhet kring 

värdet av att lägga till konjugatvaccin till så stora grupper. Sedan pneumokockvaccination 

startade inom barnvaccinationsprogrammet ses en förändring av vilka serotyper som orsakar 

invasiv pneumokocksjukdom – de serotyper som ingår i konjugatvaccinet blir allt ovanligare 

och allt talar för att andelen svåra infektioner orsakade av de serotyper som ingår i Prevenar 

13 ® kommer att fortsätta minska framöver. Rekommendationerna kan komma att behöva 

revideras när ytterligare dokumentation med konjugatvaccin hos äldre barn och vuxna finns 

tillgänglig. Det finns även ett förslag till regeringen att inkludera pneumokockvaccination i 

det särskilda nationella vaccinationsprogrammet. Förslaget är identiskt med 

Folkhälsomyndighetens rekommendation från 2016. Ett beslut från regeringen har inväntats i 

flera år. Om pneumokockvaccination beslutas ingå i det nationella särskilda 

vaccinationsprogrammet kommer Region Kalmar län att följa detta. Vacciner som ingår i 

detta program blir då kostnadsfria för riskgrupperna.  

393



Riktlinje Pneumokockvaccination av vuxna  

Smittskyddsläkaren  

 

 

 

Smittskyddsläkaren 
Webbplats 

Ltkalmar.se/smittskydd 
E-post 

smittskyddlsk@ltkalmar.se 

Postadress 

Smittskydd och Vårdhygien 
Länssjukhuset 
391 85 Kalmar 

Besöksadress 

Hus 17, plan 2 
Länssjukhuset 
Kalmar 

Telefon 

0480-81336 
Fax 

0480-845 31 

4 (5) 

 

Referenser 

 Pneumokocker – Vaccinering av riskgrupper (barn från 2 års ålder och vuxna), Smittskydd Stockholm, 

2019-04-01, 

https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/pneumokocker

-vaccinering-av-riskgrupper/  

 Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper, Folkhälsomyndigheten 2019 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-

pneumokockvaccination-till-riskgrupper/  

 Svetsare kan behöva pneumokockvaccin, B. Sjögren och G. Johanson, Läkartidningen, 

2014;111:CMU9, http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/03/Svetsare-

kan-behova-pneumokockvaccin/  

 Comparison of the Impact of Pneumococcal Conjugate Vaccine 10 or Pneumococcal Conjugate 

Vaccine 13 on Invasive Pneumococcal Disease in Equivalent Populations, Clin Infect Dis. 2017 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29020171  

 Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults, NEJM 2015 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1408544 

394

https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/pneumokocker-vaccinering-av-riskgrupper/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/pneumokocker-vaccinering-av-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/03/Svetsare-kan-behova-pneumokockvaccin/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/03/Svetsare-kan-behova-pneumokockvaccin/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29020171
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1408544


Pneumokockvaccination av vuxna 

Giltig från: 2020-01-01 

Ersätter: 2018-03-02 

 Skapad av: Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare 

5 (5) 
 

Smittskyddsläkaren 

 

Ö
k
a
d

 r
is

k
(b

a
rn

 f
rå

n
 5

 å
rs

 å
ld

e
r 

o
c
h
 v

u
x
n
a
)

* Personer 65 år eller äldre
* Kronisk hjärtsjukdom
* Kronisk lungsjukdom/nedsatt lungfunktion
* Kronisk leversjukdom
* Kronisk njursvikt
* Svårbehandlad/instabil diabetes,
* Neuromuskulär sjukdom som påverkar    
andningen
* Alkoholism
* Svetsare
* Extrem fetma (störst risk vid BMI >40)

Tidsintervall 0 mån 2 mån ≥ 5 år

Ovaccinerad
1 dos (0,5 ml) im 

Pneumovax®

Revaccination 
rekommenderas 

inte

Fått en eller flera 
doser poly-

sackaridvaccin 
(Pneumovax®)

Revaccination 
rekommenderas 

inte
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* Gravt nedsatt immunförsvar på grund av 
sjukdom eller behandling, till exempel 
organtransplantation, cytostatikabehandling 
eller behandling med motsvarande >15 mg 
prednisolon/dag, annan kraftigt immun-
supprimerande behandling eller TNF-alfa-
hämmare i kombination med annan 
behandling, (till exempel metotrexate), hiv-
infektion med kraftigt nedsatt immunförsvar

* Nedsatt mjältfunktion Anatomisk eller 
funktionell aspleni (se separat riktlinje).
* Nefrotiskt syndrom 
* Cochelaimplantation
* Likvorläckage
* Cystisk fibros
* Inflammatorisk reumatisk sjukdom efter 

individuell avvägning

Tidsintervall 0 mån 2 mån ≥ 5 år

Ovaccinerad
1 dos (0,5 ml) im 
Prevenar 13®

1 dos (0,5 ml) im 
Pneumovax®

efter 2 mån

1 dos (0,5 ml) im 
Pneumovax®

efter 5 år

Fått en eller flera 
doser poly-

sackaridvaccin 
(Pneumovax®)

1 dos (0,5 ml) im 
Prevenar 13®
tidigast 1 år

efter 
Pneumovax®

1 dos (0,5 ml) im 
Pneumovax®

5 år efter 
första dosen 
Pneumovax®

Fått en eller flera 
doser konjugat-

vaccin 
(Prevenar®, 

Prevenar 13®, 
Synflorix®)

1 dos (0,5 ml) im 
Pneumovax®

tidigast 
2 månader efter 
Prevenar 13®

1 dos (0,5 ml) 
Pneumovax®

minst 5 år efter 
första dosen 
Pneumovax®
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följer eget schema på infektionsklinik
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Bilaga

Kod Åtgärd Pris allmän-

tandvård

Referens-

pris allmän-

tandvård

Pris 

specialist-

tandvård

Referens-

pris 

specialist-

tandvård

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 

101 Basundersökning, utförd av 

tandläkare 1 050 kr 865 kr 1 050 kr 865 kr

103 Kompletterande eller akut 

undersökning , utförd av tandläkare  
450 kr 375 kr 470 kr 485 kr

107E Omfattande undersökning, utförd av 

tandläkare. Kortare tid. 600 kr 1 070 kr 900 kr 1 625 kr

107 Omfattande undersökning, utförd av 

tandläkare 1 095 kr 1 070 kr 1 625 kr 1 625 kr

108 Utredning inklusive undersökning 

utförd av tandläkare 1 705 kr 1 740 kr 2 590 kr 2 590 kr

111 Basundersökning utförd av 

tandhygienist 680 kr 660 kr -

112 Basundersökning med fullständig 

parodontal undersökning, utförd av 

tandhygienist 920 kr 855 kr -

113 Akut eller annan us utförd av 

tandhygienist 300 kr 280 kr -

114 Kompletterande parod us eller 

kariesutredning utförd av 

tandhygienist 550 kr 525 kr -

115E Konsultation specialisttandvård, 

enklare 550 kr 950 kr

115 Konsultation specialisttandvård 920 kr 950 kr

116 Konsultation 

specialisttandvård.Omfattande 1 905 kr 1 905 kr

121 Röntgenundersökning, en bild, eller 

flera bilder av en tandposition 75 kr 60 kr 95 kr 95 kr

123 Röntgenundersökning, helstatus 820 kr 820 kr 1 260 kr 1 260 kr

124 Panoramaröntgenundersökning 580 kr 530 kr 1 025 kr 850 kr

125 Röntgenundersökning, extraoral  510 kr 520 kr 990 kr 990 kr

126 Röntgenundersökning, omfattande 965 kr 1 005 kr 1 675 kr 1 675 kr

127 Röntgenundersökning, delstatus 250 kr 195 kr 345 kr 345 kr

128 Röntgenundersökning, större 

delstatus 335 kr 340 kr 495 kr 520 kr

131 Tomografius, en kvadrant eller 

tandposition 3-3 1 535 kr 1 270 kr

132 Tomografius, två kvadranter eller 

sinus 1 720 kr 1 720 kr

133 Tomografius, tre kvadranter eller 

käkleder 2 345 kr 2 345 kr

134 Tomografius, fyra kvadranter 2 765 kr 2 765 kr

141 Studiemodell för 

behandlingsplanering 700 kr 600 kr 700 kr 600 kr

Prislista för

allmän- och specialisttandvård 

2020-01-15

1
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Bilaga

Kod Åtgärd Pris allmän-

tandvård

Referens-

pris allmän-

tandvård

Pris 

specialist-

tandvård

Referens-

pris 

specialist-

tandvård

161 Salivsekretionsmätning 570 kr 625 kr 570 kr 625 kr

162 Laboratoriekostnader vid 

mikrobiologisk undersökning 600 kr 400 kr 600 kr 400 kr

163 Biopsi 955 kr 995 kr 1 210 kr 1 210 kr

164 Lab.kostnader vid patologanatomisk 

diagnostik(PAD)
525 kr 610 kr 525 kr 610 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

201 E Information eller instruktion vid risk 

för munhälsorelaterade sjukdomar 

eller problem, kortare tid 200 kr 430 kr 300 kr 430 kr

201 Information eller instruktion vid risk 

för munhälsorelaterade sjukdomar 

eller problem 435 kr 430 kr 300 kr 430 kr

204 Profylaxskena, per skena 815 kr 815 kr 765 kr 815 kr

205 Fluorbehandling , kortare 

behandlingstid. 170 kr 175 kr 170 kr 175 kr

206 Fluorbehandling 340 kr 350 kr 340 kr 350 kr

207 Mekaniskt avlägsnande av supra 

gingival tandsten, < 15 min. 300 kr 280 kr 300 kr 280 kr

208 Mekaniskt avlägsnande av supra 

gingival tandsten,omfattande > 15 

min. 520 kr 530 kr 520 kr 530 kr

209 Mekaniskt avlägsnande av supra 

gingival tandsten, särskilt 

tidskrävande 810 kr 825 kr 810 kr 825 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder 

301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, 

mindre omfattande 475 kr 410 kr 520 kr 520 kr

302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 770 kr 770 kr 990 kr 990 kr

303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, 

omfattande 1 125 kr 1 140 kr 1 470 kr 1 470 kr

304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, 

särskilt tidskrävande 1 710 kr 1 710 kr 2 195 kr 2 195 kr

311 E Information eller instruktion vid 

munhälsorelaterade sjukdomar eller 

problem.Kortare tid. 200 kr 430 kr 430 kr 430 kr

311 Information eller instruktion vid 

munhälsorelaterade sjukdomar eller 

problem. 450 kr 430 kr 300 kr 430 kr

312 Uppföljande info el instr vid 

munhälsorel.sjukdomar el problem 175 kr 175 kr 175 kr 175 kr

313 Beteendemedicinsk behandling, 60 

minuter eller mer. 1 075 kr 1 075 kr 2 235 kr 2 235 kr

314 Beteendemedicinsk behandling 495 kr 495 kr 1 030 kr 1 030 kr

321 Icke-operativ behandling av 

kariessjukdom 485 kr 435 kr 485 kr 435 kr

322 Stegvis exkavering 1 135 kr 1 135 kr 1 115 kr 1 135 kr

341 E Behandling av parodontal sjukdom 

eller periimplantit, mindre omfattning. 

Kortare tid. 260 kr 530 kr 370 kr 735 kr

2
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Kod Åtgärd Pris allmän-

tandvård

Referens-

pris allmän-

tandvård

Pris 

specialist-

tandvård

Referens-

pris 

specialist-

tandvård

341 Behandling av parodontal sjukdom 

eller periimplantit, mindre omfattning.
530 kr 530 kr 735 kr 735 kr

341K Behandling av parodontal sjukdom 

eller periimplantit, tidskrävande. 1 025 kr 530 kr 1 845 kr 735 kr

342 Behandling av parodontal sjukdom 

eller periimplantit, omfattande. 1 025 kr 1 035 kr 1 880 kr 1 880 kr

342K Behandling av parodontal sjukdom 

eller periimplantit, omfattande. Större 

omfattning 1 200 kr 1 035 kr 1 970 kr 1 880 kr

343 Behandling av parodontal sjukdom 

eller periimplantit, särskilt 

tidskrävande behandling 1 560 kr 1 560 kr 4 170 kr 4 170 kr

362 Lustgassedering, per gång 835 kr 835 kr 825 kr 835 kr

Kirurgiska åtgärder 

401 Tanduttagning, en tand 1 200 kr 1 035 kr 1 500 kr 1 340 kr

402 Tanduttagning , när separation eller 

friläggning krävs, en tand 1 990 kr 1 715 kr 2 430 kr 2 205 kr

403 Tanduttagning tillkommande enkel 185 kr 185 kr 240 kr 240 kr

404 Kirurgiskt avläsnande av en eller flera 

tänder i samma kvadrant och/eller 

annan vävnad, per operationstillfälle 
3 165 kr 3 165 kr 4 000 kr 3 980 kr

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi  4 220 kr 4 220 kr 5 315 kr 5 315 kr

406 Tanduttagning, övertalig tand 1 035 kr 1 035 kr 1 340 kr 1 340 kr

407 Övrig kirurgi eller plastik 2 085 kr 2 085 kr 2 575 kr 2 575 kr

408 Preprotetisk friläggning med lambå, 

omfattande 4 220 kr 4 220 kr 5 365 kr 5 365 kr

409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i 

annan kvadrant i samband med 

parodontalkirurgiska åtgärder, 

tilläggsåtgärd 1 550 kr 1 550 kr 1 985 kr 1 985 kr

 Implantatkirurgiska åtgärder 

420 Implantat, per styck 3 000 kr 2 855 kr 3 000 kr 2 855 kr

421 Operation avseende 

käkbensförankrade implantat, ett 

implantat 4 155 kr 3 330 kr 5 200 kr 4 045 kr

422 Kirurgisk friläggning av ett implantat 

vid tvåstegsteknik 1 525 kr 1 525 kr 1 855 kr 1 855 kr

423 Operation avseende 

käkbensförankrade implantat, två 

eller tre implantat 5 100 kr 4 725 kr 6 670 kr 5 770 kr

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre 

implantat vid tvåstegsteknik 1 645 kr 1 710 kr 2 095 kr 2 095 kr

425 Operation avseende 

käkbensförankrade implantat, fyra 

eller fler implantat 6 715 kr 6 415 kr 9 600 kr 7 785 kr

426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler 

implantat vid tvåstegsteknik 2 195 kr 2 285 kr 2 835 kr 2 835 kr

427 Benaugmentation med egen 

benvävnad i en kvadrant 4 775 kr 4 035 kr 5 020 kr 5 020 kr
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428 Benaugmentation med 

benersättningsmaterial i en kvadrant
6 375 kr 4 880 kr 7 390 kr 5 755 kr

429 Kirurgiskt avlägsnande av  implantat, 

per operationstillfälle 3 980 kr 3 980 kr 4 960 kr 4 960 kr

430 Benaugmentation med egen vävnad i 

en kvadrant i samband med 

benaugmentation i annan kvadrant, 

tilläggsåtgärd, per kvadrant
1 535 kr 1 535 kr 1 970 kr 1 970 kr

431 Benaugmentation med 

benersättningsmaterial i samband 

med benaugmentation eller 

implantatoperation i annan kvadrant, 

tilläggsåtgärd, per kvadrant
2 565 kr 2 565 kr 3 060 kr 3 060 kr

432 Benaugmentation med 

benersättningsmaterial i samband 

med implantatinstallation, 

tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 825 kr 1 910 kr 2 090 kr 2 240 kr

435 Avlägsnande av ett implantat 1 100 kr 1 035 kr 1 340 kr 1 340 kr

436 Avlägsnande av ett implantat, enkel
180 kr 185 kr 240 kr 240 kr

Parodontalkirurgiska åtgärder 

446 Rekonstruktiv behandling med 

membran (GTR) eller 

emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 1 805 kr 1 840 kr 2 005 kr 2 005 kr

447 Rekonstruktiv behandling med 

benersättningsmaterial, 

tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1 220 kr 1 245 kr 1 350 kr 1 350 kr
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448 Fritt bindvävstransplantat vid 

lambåoperation, tilläggsåtgärd 735 kr 755 kr 975 kr 975 kr

451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller 

inom tandposition 3-3 3 295 kr 3 295 kr 4 395 kr 4 395 kr

452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter 

eller omfattande parodontalkirurgi i 

en kvadrant eller inom tandposition 3-

3 4 555 kr 4 555 kr 6 035 kr 6 035 kr

453 Kirurgisk behandling av periimplantit 

och i förkommande fall tänder med 

parodontit i en kvadrant eller inom 

tandposition 3-3 3 470 kr 3 470 kr 4 625 kr 4 625 kr

454 Kirurgisk behandling av periimplantit 

och i förkommande fall tänder med 

parodontit i flera kvadranter eller 

omfattande kirurgisk behandling i en 

kvadrant eller inom tandposition 3-3
4 555 kr 4 555 kr 6 035 kr 6 035 kr

480 Kontroll av koagulation,tilläggsåtgärd

315 kr 335 kr 315 kr 335 kr

Rotbehandlingsåtgärder

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 
3 760 kr 3 445 kr 4 250 kr 4 250 kr

502 Rensning och rotfyllning, två 

rotkanaler 4 200 kr 4 150 kr 5 140 kr 5 140 kr

503 Rensning och rotfyllning, tre 

rotkanaler 5 200 kr 5 210 kr 6 475 kr 6 475 kr

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler 

rotkanaler 5 600 kr 5 680 kr 7 050 kr 7 050 kr

520 Akut endodontisk behandling, annan 

behandlare 1 130 kr 920 kr 1 160 kr 1 160 kr

521 Akut trepanation och 

kavumextirpation 1 025 kr 810 kr 1 030 kr 1 030 kr

522 Komplicerad kanallokalisation 1 025 kr 815 kr 1 030 kr 1 030 kr

523 Stiftborttagning 1 365 kr 1 190 kr 1 515 kr 1 515 kr

541 Apikalkirurgisk behandling, per 

operationstillfälle 3 710 kr 3 710 kr 4 690 kr 4 690 kr

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare 

tand vid samma operationstillfälle, 

tilläggsåtgärd 1 045 kr 1 045 kr 1 315 kr 1 315 kr

 Bettfysiologiska åtgärder  

601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, 

per skena 3 725 kr 3 575 kr 4 880 kr 4 880 kr

602 Bettskena i hård akrylat i 

underkäken, per skena 3 725 kr 3 575 kr 4 880 kr 4 880 kr

603 Reponeringsskena, per skena 5 680 kr 5 680 kr 6 825 kr 6 825 kr

604 Mjukplastskena, lab.framställd, utförd 

på bettfysiologiska indikationer, per 

skena 2 140 kr 2 140 kr 2 575 kr 2 575 kr

606 Motorisk aktivering 525 kr 525 kr 645 kr 645 kr

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering
760 kr 760 kr 975 kr 975 kr
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Reparativa åtgärder 

701 Fyllning av en yta på framtand eller 

hörntand 670 kr 615 kr 670 kr 615 kr

702 Fyllning av två ytor på framtand eller 

hörntand 1 040 kr 975 kr 1 040 kr 975 kr

703 Fyllning av tre eller flera ytor på 

framtand eller hörntand 1 350 kr 1 160 kr 1 350 kr 1 160 kr

704 Fyllning av en yta på molar eller 

premolar 995 kr 785 kr 995 kr 785 kr

705 Fyllning av två ytor på molar eller 

premolar 1 400 kr 1 155 kr 1 400 kr 1 155 kr

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar 

eller premolar 1 790 kr 1 540 kr 1 790 kr 1 540 kr

707 Krona i plastiskt material, 

klinikframställd 1 750 kr 1 750 kr 1 725 kr 1 750 kr

708 Stiftförankring i rotkanal vid 

fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 625 kr 555 kr 625 kr 555 kr

Protetiska åtgärder

800 Permanent tandstödd krona, en per 

käke 6 255 kr 5 835 kr 7 100 kr 6 955 kr

801 Permanent tandstödd krona, flera i 

samma käke 5 400 kr 4 535 kr 7 100 kr 5 410 kr

801K Permanent tandstödd krona, flera i 

samma käke,komplicerad. 6 090 kr 4 535 kr 7 400 kr 5 410 kr

802 Laboratorieframställd pelare med 

intraradikulärt stift 3 465 kr 3 195 kr 3 995 kr 3 855 kr

803 Klinikframställd pelare med 

intraradikulärt stift 1 470 kr 1 525 kr 1 910 kr 1 910 kr

804 Hängande led vid tandstödd protetik, 

per led 2 650 kr 2 235 kr 3 200 kr 2 455 kr

805 Emaljretinerad 

konstruktion,lab.framställd, per stöd 
2 450 kr 1 900 kr 2 930 kr 2 230 kr

806 Radikulärförankring vid avtagbar 

protes 3 920 kr 3 475 kr 4 130 kr 4 130 kr

807 Semipermanent krona eller 

hängande led, per led 2 490 kr 2 490 kr 3 291 kr 2 870 kr

808 Innerkrona för teleskop- och 

konuskonstruktioner 3 625 kr 3 405 kr 4 060 kr 4 060 kr

809 Långtidstemporär 

laboratorieframställd krona eller 

hängande led , per led 1 065 kr 1 065 kr 1 225 kr 1 225 kr

Reparation av tandstödd protetik

811 Cementering av lossad tand- eller 

implantatstödd protetisk konstruktion, 

per stöd. 580 kr 570 kr 730 kr 730 kr

812 Reparation av krona eller bro,utan 

tandteknisk insats 1 495 kr 1 495 kr 1 930 kr 1 930 kr

813 Broreparation med tandteknisk insats 
4 555 kr 4 555 kr 5 645 kr 5 645 kr

814 Broreparation med tandteknisk 

insats,omfattande 7 880 kr 7 870 kr 9 615 kr 9 615 kr

815 Sadelkrona 5 195 kr 5 270 kr 6 250 kr 6 250 kr
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820 Avtagbar protetik

822 Partiell protes för temporärt bruk, en 

till tre tänder 4 550 kr 3 715 kr 4 800 kr 4 370 kr

823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra 

eller fler tänder 6 750 kr 5 230 kr 7 500 kr 6 105 kr

824 Partiell protes med metallskelett, 

klammerförankrad 12 950 kr 11 135 kr 14 375 kr 12 660 kr

825 Komplicerad partiell protes med 

metallskelett som förankras med stöd 

av urtagskrona, innerkrona eller 

attachments 14 800 kr 12 605 kr 17 805 kr 15 150 kr

826 Attachments, per styck 95 kr 100 kr 95 kr 100 kr

827 Hel underkäksprotes 11 000 kr 9 395 kr 11 680 kr 11 680 kr

828 Hel överkäksprotes 10 550 kr 9 395 kr 11 680 kr 11 680 kr

829 Immediatprotes , hel käke 7 580 kr 7 050 kr 8 245 kr 8 245 kr

Reparation av avtagbar protetik

831 Justering av avtagbar protes 370 kr 380 kr 490 kr 490 kr

832 Lagning av protes eller tillsättning av 

protestand 1 550 kr 1 270 kr 1 714 kr 1 490 kr

833 Rebasering av protes 2 780 kr 2 590 kr 3 180 kr 3 085 kr

834 Lagning av protes där avtryck krävs 
2 105 kr 1 980 kr 2 370 kr 2 305 kr

835 Rebasering och lagning av protes 3 450 kr 3 075 kr 3 895 kr 3 620 kr

836 Komplicerad lagning av protes. 4 250 kr 3 865 kr 4 410 kr 4 410 kr

837 Komplicerad lagning av protes där 

uppvaxning och gjutning av ny del 

utförs vilken svetsas till befintlig 

protes. 6 510 kr 6 670 kr 7 650 kr 7 650 kr

839 Inmontering av förankringselement, 

per käke 3 150 kr 3 025 kr 3 570 kr 3 570 kr

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
1 965 kr 1 965 kr 2 400 kr 2 400 kr

846 Skena, hel eller cementerad i 

sektioner, för vertikal platsberedning 

eller bettstabilisering
5 315 kr 4 790 kr 5 550 kr 5 550 kr

847 Klammerplåt 4 015 kr 4 015 kr 4 780 kr 4 780 kr

848 Betthöjning eller uppbyggnad för 

ocklusal stabilisering med 

fyllningsmaterial, per tandposition 555 kr 555 kr 720 kr 720 kr

Implantatprotetiska åtgärder

850 Implantatförankrad krona , en per 

käke 10 180 kr 8 225 kr 11 500 kr 9 540 kr

852 Implantatförankrad krona, flera i 

samma käke 7 650 kr 6 380 kr 9 500 kr 7 370 kr

853 Hängande led vid implantatförankrad 

bro 3 055 kr 2 235 kr 3 500 kr 2 455 kr

854 Semipermanent krona el hängande 

led på implantat, per led 4 130 kr 2 175 kr 2 505 kr 2 505 kr

Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkfunktionsstörning eller 

bettavvikelse
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855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid 

semipermanent krona på 

implantat,per implantat

550 kr 550 kr 550 kr 550 kr

856 Långtidstemporär labkrona el 

hängande led på implantat, per led 1 425 kr 1 425 kr 1 645 kr 1 645 kr

857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid 

långtidstemp.labkrona på 

implantat,per implantat 495 kr 495 kr 495 kr 495 kr

858 Distans inklusive distansskruv, per 

styck 1 275 kr 1 275 kr 1 275 kr 1 275 kr

859 Integrerad 

distans/kopplingskomponent vid 

separat implantatstödd krona, per 

styck, tilläggsåtgärd 1 675 kr 1 090 kr 1 675 kr 1 090 kr

859K Integrerad 

distans/kopplingskomponent vid 

separat implantatstödd krona, per 

styck, tilläggsåtgärd. Komplicerad 3 075 kr 1 090 kr 3 075 kr 1 090 kr

861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 

implantat 35 500 kr 32 325 kr 39 200 kr 35 615 kr

862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 

implantat 39 650 kr 34 335 kr 44 570 kr 37 625 kr

863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 

implantat eller fler 42 450 kr 35 885 kr 47 300 kr 39 175 kr

865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 

implantat eller fler 37 235 kr 31 280 kr 41 155 kr 34 240 kr

Täckprotes på implantat

871 Implantatstödd täckprotes, överkäke , 

två implantat eller implantatstödd 

täckprotes, underkäke, oavsett antal 

implantat 17 600 kr 17 600 kr 19 945 kr 19 945 kr

872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 

3 implantat 19 840 kr 19 840 kr 22 185 kr 22 185 kr

873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 

4 implantat  eller fler 22 425 kr 22 425 kr 24 770 kr 24 770 kr

874 Tillägg för alveolarbar på två 

implantat 4 475 kr 4 475 kr 4 800 kr 4 800 kr

875 Tillägg för alveolarbar på tre 

implantat 5 275 kr 5 275 kr 5 605 kr 5 605 kr

876 Tillägg för alveolarbar på fyra 

implantat 7 035 kr 7 035 kr 7 365 kr 7 365 kr

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive 

distanser och förankringselement 
14 600 kr 14 600 kr 16 945 kr 16 945 kr

878 Förankringselement täckprotes, per 

styck 285 kr 285 kr 285 kr 285 kr

Reparation av implantatstödd protetik 

880 Av- och återmontering av 

implantatförankrade konstruktioner 

på ett till två implantat 2 155 kr 2 155 kr 3 100 kr 2 810 kr
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881 Reparation av fast implantatförankrad 

konstruktion, mindre omfattande 
1 120 kr 1 120 kr 1 445 kr 1 445 kr

882 Av- och återmontering av 

implantatförankrade konstruktioner 

på sammanlagt tre eller flera 

implantat 3 185 kr 2 940 kr 4 300 kr 3 810 kr

883 Reparation/ombyggnad av fast 

implantatförankrad konstruktion med 

tandteknisk insats 5 695 kr 5 695 kr 6 730 kr 6 730 kr

884 Reparation/ombyggnad av 

implantatförankrad bro där 

omfattande tandteknisk insats krävs 
10 505 kr 10 505 kr 12 085 kr 12 085 kr

884K Reparation/ombyggnad av 

implantatförankrad bro där 

omfattande tandteknisk insats krävs 

,komplicerad 11 500 kr 10 505 kr 14 050 kr 12 085 kr

888 Fästskruv/broskruv, per styck 180 kr 180 kr 180 kr 180 kr

889 Distansskruv, per styck 625 kr 375 kr 625 kr 375 kr

892 Läkdistans, per styck 335 kr 335 kr 335 kr 335 kr

Tandreglering  

900 Tandreglering, aktiv behandling högst 

6 mån 8 970 kr 9 085 kr 11 295 kr 11 625 kr

901 Tandreglering, en käke, aktiv 

behandling 6 mån till  1 år 14 415 kr 13 640 kr 16 970 kr 17 465 kr

902 Tandreglering, en käke,aktiv 

behandling 1 år till 1,5 år 18 875 kr 16 960 kr 22 380 kr 21 870 kr

903 Tandreglering, en käke,aktiv 

behandling 1,5 år till 2 år 21 905 kr 19 975 kr 26 050 kr 25 870 kr

904 Tandreglering, en käke, aktiv 

behandling mer än 2 år 27 640 kr 24 745 kr 34 540 kr 32 185 kr

905 Tandreglering, båda käkar, aktiv 

behandling 6 mån till  1 år 19 220 kr 19 245 kr 23 335 kr 24 360 kr
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906 Tandreglering, båda käkar, aktiv 

behandling 1 år till 1,5 år 24 390 kr 22 565 kr 31 515 kr 28 765 kr

907 Tandreglering, båda käkar,aktiv 

behandling 1,5 år till 2 år 27 670 kr 25 885 kr 33 945 kr 33 170 kr

908 Tandreglering, båda käkar, aktiv 

behandling  mer än 2 år 34 706 kr 31 160 kr 41 025 kr 40 155 kr

Utbytesåtgärd krona

921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för 

ersättningsberättigande fyllning , fram- 

eller hörntand

Utbyte sker mot åtgärd 703. 6 255 kr 1 160 kr 7 100 kr 1 160 kr

922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för 

ersättningsberättigande fyllning, 

molar eller premolar. Utbyte sker mot 

åtgärd 706 6 255 kr 1 540 kr 7 100 kr 1 540 kr

925E Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i 

entandslucka istället för 

erättningsberättigande tandstödd bro, 

kirurgisk del/implantatoperation. 

Enstegsteknik .Utbyte sker mot 

åtgärd 801

7 155 kr 4 535 kr 8 120 kr 5 410 kr

925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i 

entandslucka istället för 

erättningsberättigande tandstödd bro, 

kirurgisk del/implantatoperation.

Utbyte sker mot åtgärd 801.

8 620 kr 4 535 kr 9 850 kr 5 410 kr

926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i 

entandslucka istället för 

erättningsberättigande tandstödd bro, 

protetisk del/implantatförankrad 

krona . Individuell distans 

cementerad i krona.

Utbyte sker mot åtgärd 801 och 804

11 855 kr 6 765 kr 13 175 kr 7 680 kr

926K Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i 

entandslucka istället för 

erättningsberättigande tandstödd bro, 

protetisk del/implantatförankrad 

krona. Helkeramisk krona eller  

individuell distans cementerad i 

krona.

Utbyte sker mot åtgärd 801 och 804

13 255 kr 6 765 kr 14 575 kr 7 680 kr

Utbytesåtgärder implantat i entandslucka
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928E Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i 

entandslucka istället för 

ersättningsberättigande tandstödd 

bro när åtgärd 800 eller 801 har 

utförts inom två år på en eller båda 

stödtänderna som utbytet beräknas 

på, kirurgisk   del/implantatoperation. 

Enstegs-teknik. Utbyte sker mot 

åtgärd 804

6 955 kr 2 235 kr 7 920 kr 2 455 kr

928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i 

entandslucka istället för 

ersättningsberättigande tandstödd 

bro när åtgärd 800 eller 801 har 

utförts inom två år på en eller båda 

stödtänderna som utbytet beräknas 

på, kirurgisk del/implantatoperation. 

Utbyte sker mot åtgärd 804

8 420 kr 2 235 kr 9 650 kr 2 455 kr

929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i 

entandslucka istället för 

ersättningsberättigande tandstödd 

bro när åtgärd 800 eller 801 har 

utförts inom två år på en av  

stödtänderna som utbytet beräknas 

på,protetisk del/implantatförankrad 

krona. Individuell distans cementerad 

i krona. Utbyte sker mot åtgärd 804

11 855 kr 4 535 kr 13 175 kr 5 410 kr

929K Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i 

entandslucka istället för 

ersättningsberättigande tandstödd 

bro när åtgärd 800 eller 801 har 

utförts inom två år på en av  

stödtänderna som utbytet beräknas 

på,protetisk del/implantatförankrad 

krona.Helkeramisk krona eller  

individuell distans cementerad i 

krona. Utbyte sker mot åtgärd 804

940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning 

av entandslucka istället för 

ersättningsberättigande tandstödd 

bro.

Utbyte sker mot åtgärd 804 och två 

åtgärd 801 21 905 kr 11 300 kr 26 050 kr 13 275 kr

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka
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941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning 

av entandslucka istället för 

ersättningsberättigande tandstödd 

bro när åtgärd 800 eller 801 har 

utförts inom två år på en av 

stödtänderna som utbytet beräknas 

på.

Utbyte sker mot åtgärd 801 och 

åtgärd 804. 21 905 kr 6 765 kr 26 050 kr 7 865 kr

Egna åtgärder

52 Enytsfyllning med amalgam 470 kr Finns ej 470 kr Finns ej

53 Flerytsfyllning med amalgam 940 kr Finns ej 940 kr Finns ej

57 Amalgamkrona 1 410 kr Finns ej 1 410 kr Finns ej

951 Sedering med kortverkande preparat 

på kliniken, per tillfälle 940 kr Finns ej 940 kr Finns ej

952 Narkostillägg, per tillfälle 2 000 kr Finns ej 2 000 kr Finns ej

9001 Merkostnad, material Enl faktura Finns ej Enl faktura Finns ej

9002 Övrig behandling, per timma, 

tandläkare 2 260 kr Finns ej 3 400 kr Finns ej

9017 Övrig behandling, per 

timma,tandhygienst 1 100 kr Finns ej Finns ej

9003 Tandskydd 2 200 kr Finns ej 2 200 kr Finns ej

9004 Snarkskena 10 600 kr Finns ej 10 600 kr Finns ej

9005 Skriftligt intyg, enkel 680 kr Finns ej 680 kr Finns ej

9005K Skriftligt intyg, omfattande 1 535 kr Finns ej 1 535 kr Finns ej

9012 Munskärm 1 845 kr Finns ej 1 845 kr Finns ej

9013 Gomplatta 2 225 kr Finns ej 2 225 kr Finns ej

9014 Tillägg för metallkeramisk helkäksbro
8 000 kr Finns ej 8 000 kr Finns ej

9015 Tandhälsokontroll utförd av 

tandsköterska, barntandvård.

9016 Orosanmälan på barn och ungdomar 

till kommunens socialförvaltning
Statistikåtgärd

9018 Besök asyl,barn Statistikåtgärd

9019 Munhälsoundersökning barn 

placerade enligt socialtjänstlagen Statistikåtgärd

9028 Inskolning inom barntandvården Statistikåtgärd

Uteblivande

904UB Uteblivande, sent återbud, 

barntandvård

250 kr Finns ej 250 kr Finns ej

905UB Uteblivande, sent återbud, 

vuxentandvård, per tillfälle 30 min 400 kr Finns ej Finns ej

905UBa Uteblivande, sent återbud, 

vuxentandvård, per tillfälle ,planerad 

behandlingstid längre än 30 min. 750 kr Finns ej Finns ej
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905SUB Uteblivande, sent återbud, hos 

specialist, vuxentandvård, per tillfälle 

30 min
Finns ej 550 kr Finns ej

905SUBa Uteblivande, sent återbud, 

vuxentandvård, per tillfälle ,planerad 

behandlingstid längre än 30 min.
Finns ej 1 050 kr Finns ej

888BT Borttappad tandställning/bettskena, 

första gången
700 kr Finns ej 700 kr Finns ej

889BT Borttappad tandställning/bettskena, 

andra gången hela tt-fakturan
Enl faktura Finns ej Enl faktura Finns ej

Vid akuttandvård som tandläkare meddelar på obekväm tid utan samband med sin ordinarie mottagningstid 

får arvodet höjas med 50%. Med obekväm tid förstås lör- sön- eller helgdag samt tid efter klockan 19.00 på 

vardag. Med helgdag jämställs påsk- pingst- midsommar- jul- och nyårsafton.
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Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling

Region Kalmar län ska ta ut en avgift när regionen på begäran lämnar ut kopia eller avskrift av 
allmän handling. Avgifterna framgår av tabellerna nedan. I slutet av taxan regleras under vilka 
förutsättningar en kopia är avgiftsfri för den sökande. 

Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som bara kan uppfattas 
med teknisk utrustning. Begreppet innefattar således både pappershandlingar och 
elektroniska handlingar.

De paragrafer i avgiftsförordningen (1992:191) som reglerar avgifter för allmänna handlingar 
som i dagsläget är följande:

Kopia (utskrift, papperskopia, skannad kopia)
 Sida 1–9 Ingen avgift
 Sida 10 50 kr
 Varje sida därutöver 2 kr/sida

Övriga avgifter
Avskrift av allmän handling 125 kr/ påbörjad fjärdedels arbetstimme

Utskrift av ljudbandsupptagning/ upptagning 
för automatisk databehandling

125 kr/ påbörjad fjärdedels arbetstimme

Kopia av videobandsupptagning 600 kr/ band

Kopia på ljudbandsupptagning 120 kr/ band

Kopia av röntgenbild 55 kr

Bild, spelfilm, ljudfilm o. dyl. inklusive CD, 
DVD eller USB-minne

100 kr

Lagringsmedium som handling lämnas ut på 
t.ex. CD, DVD och USB-minne 

Inköpspris

Avgifterna i tabellen ovan ska även tas ut om den begärda handlingen endast finns i 
pappersformat men skannas in och skickas elektroniskt. 

Med upptagning för automatiserad behandling avses information som lagras i datorer, 
databaser och liknande.
En sökande kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera 
tillfällen. 

Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

Porto
När avgift tas ut tillkommer porto, postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med 
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post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till 
mottagaren.
Portotabell – se bilaga 6.1 i Avgiftshandboken

Undantagna från avgift

Kopia av allmän handling lämnas ut utan avgift till

 myndigheter och enskilda som enligt författning har rätt till avgiftsfria kopior, t.ex. 
då uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning

 annan enhet eller myndighet inom regionen
 Försäkringskassan
 Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf)
 andra vårdgivare i Sverige i anslutning till pågående vård av en patient
 forskare som avser använda uppgifterna i ett forskningsprojekt
 massmedia  
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Budget för Region Kalmar läns revisorer 2020 

Förslag till beslut 

Regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag för 2020 till 4 450 tkr.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 8 § bereder fullmäktiges presidium budget 

för revisorer. 

Revisorerna har i skrivelse den 10 oktober 2019 lämnat ett äskande till 

regionfullmäktiges presidium om oförändrad budgetram för 2020, jämfört 

med 2019. 

Från och med 2020 räknas ramarna för samtliga nämnder och förvaltningar 

upp med Landstingsprisindex (LPIK) med ett par undantag. Därutöver läggs 

ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent. 

Regionfullmäktiges presidium föreslår att revisorerna tilldelas ett anslag på 4 

450 tkr för 2020. Detta innebär att uppräkning sker enligt LPIK på 2,9 

procent, med avdrag av 1 procent i generellt effektiviseringskrav. 

Leif Larsson 

ordförande regionfullmäktige 

Henrik Yngvesson 

vice ordförande regionfullmäktige 

 

Bilagor 

Regionrevisorernas budgetäskande 2020, daterat den 10 oktober 2019. 
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