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Fokusområden 2021

Tillsammans
 Möter vi människor där de är
 Driver vi förbättring och innovation
 Främjar vi människors egenkraft
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Informationspunkter 10 februari 2021

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet: 

Utvecklingen av 1177 som ingång till vården – Lina Isaksson 
Covid-läget i hälso- och sjukvården – Niklas Föghner, Johan Rosenqvist 

En av Sveriges bästa arbetsplatser: Helen Persson, Florence Eddyson-Hägg 

God ekonomisk hushållning: Lars Mattsson 

Hållbar utveckling hela länet: Helena Nilsson, Christer Holmgren 
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Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
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Utvecklingen av 1177.se under pandemin

Lina Isaksson, kommunikationsdirektör
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1177 Vårdguiden - Invånarnas samlade ingång till hälso- och sjukvården

• Stärker invånaren så att hen blir mer kunnig, 
trygg och delaktig i sin egen vård och hälsa

• Ger information och rådgivning byggd på 
vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet

• Erbjuder pålitliga, säkra och tillgängliga e-
tjänster dygnet runt

• Fungerar som startpunkt och ger överblick 
över alla invånarens kontakter med hälso- och 
sjukvården

• Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i 
samverkan
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Besökare på 1177.se – Kalmar län
Antal besökare

2019
Antal besökare 

2020
Ökning 

% 

februari 191 362 216 470 + 13% 

mars 198 335 279 924 + 41%

april 176 785 204 738 + 15%

maj 182 906 210 350 + 15%

juni 164 631 198 398 + 21% 

juli 171 970 193 427 + 12%

augusti 192 782 227  963 + 18%

september 199 342 310 239 + 56%

oktober 205 555 285 390 + 39%

november 206 797 336 687 + 63%

december 180 523 304 611 + 69%
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Inloggningar på 1177.se - Kalmar län
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Stöd och behandling – Kalmar län 
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Covidläget inom hälso- och sjukvården
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
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Inneliggande samt inskrivna per dag, daterad 210210
Johan Rosenqvist Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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Sverige, rullande incidens 14 dagar / 7 dagars per 100 000 invånare
Johan Rosenqvist Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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PCR | Antikroppstest

PCR | Antal covid-19 prover per vecka
Antal analyserade prover per svarsvecka

Antikroppstest | Antal covid-19 prover per vecka
Antal positiva fall och antal provtagna

Niklas Föghner Primärvårdsförvaltningen 
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Covid-19-vård inneliggande/avlidna vid länssjukhuset (mars 2020 – jan 2021)
Johan Rosenqvist Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

11% 12%
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Medelvårdtid: covid-19-vård vid länssjukhuset (mars 2020 – jan 2021)
Johan Rosenqvist Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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Tillgänglighet | Påverkan på ordinarie vård

Högst telefontillgänglighet i landet – 95%

Andel läkarbesök inom tre dagar – 89%

Antal vårdkontakter per månad – normala nivåer

Antal hembesök per månad – normala nivåer

Niklas Föghner Primärvårdsförvaltningen 
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Kvalitet | Tre exempel 
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Antal skickade SVF remisser (jan 2019 – jan 2021)
Johan Rosenqvist Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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Antal behandlingsstarter (mars – dec 2019-2020)
Johan Rosenqvist Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör
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Gemensam upphandling oberoende av hyrbolag 

Samtliga 21 regioner har lämnat avsiktsförklaring att 
delta i den gemensamma upphandlingen av 
hyrpersonal

Syfte:
• Stärka regionerna som beställare av inhyrd 

personal

• Högre kvalitet, säkrare leveranser till en lägre 
kostnad för samtliga regioner.

• Minska regionernas hyrberoende
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Handlingsplan för oberoende av hyrbolag

Personal- och
kompetens-

försörjnings-
strategin

Stärka arbetsgivar-
varumärket och förbättra 
rekryteringen.

Säkra stabil bemanning och 
god arbetsmiljö, så att rätt 
kompetens finns idag och 
imorgon.

Bättre resurs-
nyttjande

inom hälso-
och sjukvård

Utveckla yrkesroller och 
anpassa personalstruktur 
och kompetensförsörjning 
för att möta invånarnas 
behov.

Samverka bättre mellan 
sjukhus, hälsocentraler och 
andra instanser.

Utvecklande
chef- och

medarbetarskap

Främja ett hållbart 
chefsuppdrag och hjälpa 
våra chefer att bli ännu 
bättre, för att få ännu fler 
medarbetare att stanna 
kvar oss.

Hälsofrämjande
arbetsplatser

God arbetsmiljö är grunden 
för medarbetarnas trivsel 
och hälsa och bidrar till 
stabil bemanning över tid.
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Handlingsplan för Oberoende av hyrbolag

• Ökat intresse för psykiatri genom psykiatri-AT

• Strategisk satsning på rekrytering av ST-läkare

• Utlandsrekrytering

• Förvaltningsövergripande beslutsmodell för 
bemanningsbolag

• Strategisk kompetensförsörjningsplan med definierad 
personalorganisation och en budget i balans

• Utveckla förutsättningar för rörlighet inom och mellan 
verksamheter

• Digitaliseringsplan för effektivisering

• Nationell modell för kunskapsstyrning

• Verksamhetsrutin för tydliggörande och snabb 
introduktion av bolagspersonal

• Bisyssla – följsamhet mot riktlinje

• Användande av enbart upphandlade bolag
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• Av 33 över/specialistläkare har 
22 rekryterats utomlands

• Av övriga 11 är 6 ”egna” ST-
läkare

• Inom 2 år blir ytterligare 6 ST-
läkare färdiga specialister.
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Hyrbolagskostnader mellan 2016 och 2020 - psykiatriförvaltningen
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God ekonomisk hushållning
Lars Mattsson, ekonomidirektör
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Bokslut 2020

• Året har varit unik på många sätt med globalt omfattande effekter
• Stor omställning i verksamheten utifrån Covid-19

• Vårdplatser och IVA vård
• Sjuktransporter i Covidfordon
• Provtagning och smittspårning
• Nya analyser på Diagnostiskt centrum tillgängligt sju dagar i veckan
• Förstärkt samverkan med kommuner avseende hemsjukvården
• Stora volymer i upphandling och logistik 
• Snabb utveckling av digitala lösningar

• Stor påverkan på Region Kalmar läns ekonomi
– Försämrat skatteunderlag
– Stora merkostnader avseende Covid-19
– Intäktstapp i Kollektivtrafik och Folktandvård
– Påverkan på flera andra kostnader och intäkter

• Information om statsbidrag löpande under året
• Effekter av pandemin kommer att vara kännbar länge
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Bokslut 2020

• Resultatet för 2020 uppgår till 359 Mkr, 
• Orealiserade förluster uppgår till 61 Mkr
• Resultat enligt balanskrav uppgår till 420 Mkr
• Skatter och utjämning är sämre än budget med 119 Mkr
• Generella statsbidrag beslutade under 2020 uppgår till 240 Mkr
• Nettokostnadsutvecklingen uppgår till, 3,5%

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

• Bemanningsbolag, högre kostnad jämfört med ifjol
• Utfallet uppgår till 228 Mkr (+9,4%)
• Högre kostnader för sjuksköterskor och på sjukhusen
• Lägre kostnader för läkare och i primärvården
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Bokslut 2020

• Merkostnadsersättning
– Ansökan t o m augusti 160 Mkr
– Ansökan t o m november 90 Mkr (60 Mkr medtagen i bokslut)
– Totalt 250 Mkr
– Prognos december 15 Mkr

• Ersättning för minskade trafikintäkter 35 Mkr
• Ersättning för sjuklönekostnader 34 Mkr 
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Årets resultat 2016-2020
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Nettokostnadsutveckling 2020
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Utveckling skatter och utjämning samt nettokostnadsutveckling 2016-2020
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Budgetavvikelse 2020
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Investeringar 2016-2020
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Bokslut 2020

• Investeringar uppgår till 634 Mkr
– Fastigheter 470 Mkr
– Inventarier och immateriella tillgångar 164 Mkr

• Investering i Kalmar Öland Airport AB 80 Mkr
• Nedskrivning i bokslut med 16,5 Mkr avseende effekt av pandemin

• Likvida medel uppgår till 980 Mkr
– Ökning sedan föregående år med 245 Mkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 2 195 Mkr
– Ökning sedan föregående år 77 Mkr

• Pensionsåtagande uppgår till 6 923 Mkr
– Varav ansvarsförbindelse 3 666 Mkr
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Balanskravsutredning och avsättning till RUR

• Reservering av medel till resultatujämningsreserv föreslås med 187 
Mkr (därefter totalt 332 Mkr)

• Återställande av negativa resultat genomförs
• 92 Mkr från 2018
• 11 Mkr från 2019
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Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Christer Holmgren, trafikdirektör
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Nationellt investeringsstöd bredband 2021

• Närmare 1,6 mdkr 2021

• Tre utlysningsområden

• Lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad.

• PTS administrerar stödprocessen

Vad regionen bistår med:
A) Kvalitetssäkring av stödberättigade                           
byggnader

B) Regionala prioriteringar
- Används vid anbudsutvärdering
- 30 % av de stödberättigade byggnaderna (ej fritidshus)
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Regionala forum; för relevanta aktörer i frågor kopplade till bredband 2021

Länsmöte bredband (4 möten per år)
• Kommuner, länsstyrelsen och andra intressenter
• Regionala prioriteringar
• Regional digital agenda, tema infrastruktur
• Förflytta bredbandsinfrastrukturen till att vara en del av samhällsplaneringen

Nätbyggare- och operatörer (3-4 tillfällen per år), 
- Fiberföreningar, kommunala nätägare, privata nätägare inkl. mobiloperatörer
- Öka samverkan mellan marknadens aktörer
- Gemensamma (regionala) frågor 

Kommundialoger (mars-april 2021)
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Bredbandsinfrastruktur; effekter 2020 och mot 2025

Effekter 2020
• Efterfrågan har ökat och digitala klyftorna uppmärksammas tydligare
• Cyberhot ökat
• Glappet mellan digitala effektuttaget (digitalisering) och den digitala infrastrukturen 

ökar

”Placera tillgången till effektiva, säkra och robusta elektroniska kommunikationer 
i ett strategiskt regionalt utvecklingsperspektiv” - mot 2025
- Fortsatt utbyggnad av gigabitnät (främst landsbygd)
- Mobilitet och uppkoppling av saker
- ”5G” - nätfunktioner ”även i Kalmar län”
- Ett sammanhängande system
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Kalmar länstrafik

kalmarlanstrafik.se
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Kundnöjdhet 2020

kalmarlanstrafik.se
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Tre olika kundnöjdhetsmätningar – Kollbar, Anbaro & Hanbaro

 Linjetrafik (Kollbar)  Sjuk- och färdtjänstresor (Anbaro)

Kundnöjdhetsmätningarna skiljer på de olika trafikformerna

 Handläggning (Hanbaro) 

Kollbar ca 200 personer per månad. 
Webb och telefonintervjuer. 

Anbaro ca 200 personer per månad.
3 om dagen via telefon för sjukresor 
och 3 om dagen färdtjänst. 

Hanbaro 3 intervjuer via 
telefon per dag
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Linjetrafik

kalmarlanstrafik.se
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Nöjdhet med senaste resan

Topp-5 i Sverige 2020

1. Karlstad 89%
2. Luleå 87%
3. Norrbotten 86%
4. Kalmar 84 % 
5. Jämtland 83%

22 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern

Stadstrafik
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Några jämförelser linjetrafik

kalmarlanstrafik.se
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Kollektivtrafikens punktlighet 2020
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Kunders nöjdhet med senaste resan 2020 
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NKI (Nöjd Kund Index) 2020 
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Serviceresor och handläggning 2020

kalmarlanstrafik.se



kalmarlanstrafik.se

Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning 2020 och 2019

Målsättning 90 %
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Sammanfattande nöjdhet serviceresor 2020
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