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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 12 maj 2021

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet:
Covidvården - lägesbild – Johan Rosenqvist
Vaccinationer - lägesbild – Sofia Hartz
Postcovid-vård - Niklas Föghner, Johan Rosenqvist, Magnus Hellström
1177 Vårdguiden – Lina Isaksson

En av Sveriges bästa arbetsplatser – Helen Persson

God ekonomisk hushållning – Lars Mattsson

Hållbar utveckling i hela länet 
Klimatbokslut – Johanna Schelin
Regionala utvecklingsstrategin – Helena Nilsson



regionkalmar.seregionkalmar.se

Covid-vården - lägesbild

Johan Rosenqvist 
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Smittspridning Sverige / Region Kalmar län
daterad 210507
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Belastning under coronapandemin
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Åtgärder för ökat behov av covid-19-vård inom länet

• Ny covid-19-vårdavdelning på 
Oskarshamns sjukhus

• Krislägesavtal aktiverat inom 
intensivvården
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Vaccinationer - lägesbild

Sofia Hartz
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Vaccinerade per län dos 1 – Folkhälsomyndigheten v.17

Län Andel 65+
Gotlands län 26,1%
Kalmar län 25,3%
Dalarnas län 24,8%
Norrbottens län 24,4%
Västernorrlands län 24,4%
Gävleborgs län 24,3%
Värmlands län 24,1%
Blekinge län 24,0%
Jämtlands län 23,7%
Södermanlands län 22,6%
Hallands län 22,0%
Västmanlands län 21,8%
Örebro län 21,5%
Västerbottens län 21,4%
Kronobergs län 21,2%
Jönköpings län 20,9%
Östergötlands län 20,6%
Skåne län 19,6%
Västra Götalands län 19,6%
Uppsala län 18,6%
Stockholms län 16,0%

Dos 1
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Andel vaccinerade per kommun – Folkhälsomyndigheten v.17

Andel vaccinerade dos 1
Kommun Andel 65+

Borgholm 36,7%
Västervik 29,0%
Torsås 28,4%
Mörbylånga 27,5%
Emmaboda 27,2%
Hultsfred 26,9%
Högsby 26,7%
Mönsterås 26,2%
Vimmerby 25,3%
Nybro 25,1%
Oskarshamn 24,6%
Kalmar 20,2%

Andel vaccinerade dos 1 Andel vaccinerade dos 2
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Antal levererade doser
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Statistik hämtad från Mitt Vaccin – uppdaterad t.o.m. 10 maj

AstraZenecas
vaccin pausades
16 mars. 

Från och med torsdag den
25 mars kan
Astra åter användas
till 65+.

Astra kan även erbjudas 
som dos 2

Janssens vaccin
pausades 14 april
(ej använt i Sverige).
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Statistik hämtad från Folkhälsomyndigheten – uppdaterad t.o.m. v.17
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Vaccinationer särskilt boende
Källa: Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/vaccinationstackning-for-personer-i-sarskilt-boende-och-med-hemtjanst/
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Vaccinationer hemtjänst
Källa: Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/vaccinationstackning-for-personer-i-sarskilt-boende-och-med-hemtjanst/
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Vaccinationer av personal – 5 maj
Källa: Folkhälsomyndigheten

Län
Minst 1 dos 2 doser Andel som fått 

minst 1 dos (%)
Andel 
färdigvaccinerade (%)

Kalmar 3 300 1 600 66 33
Riket 90 400 54 000 58 35

Län
Minst 1 dos 2 doser Andel som fått 

minst 1 dos (%)
Andel 
färdigvaccinerade (%)

Kalmar 2 300 820 53 19
Riket 64 000 26 800 44 19

Personal
SÄBO

Personal
hemtjänst

Region Minst 1 dos 2 doser Andel som fått 
minst 1 dos (%)

Andel 
färdigvaccinerade (%)

Kalmar 3 900 1 200 74 23
Riket 125 100 38 300 63 19

Personal
sluten
somatisk
hälso- och
sjukvård
på sjukhus

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/vaccinationstackning-for-personer-i-sarskilt-boende-och-med-hemtjanst/
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Bokningsläget i MittVaccin – uppdaterad 10 maj
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Bokningsläget i MittVaccin – uppdaterad 10 maj
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Vanligaste grupperna som är bokade för vaccinering – dos 1
Källa: MittVaccin

195
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Vaccinationsläget – 1 dos inklusive bokningar – 10 maj
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Postcovid-vård

Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Magnus Hellström
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Postcovid

En del får postcovid efter covid-19.

För de flesta avtar symtomen gradvis.

Vissa får långvariga följdsymtom.

Patienter med långvariga symtom kan 
behöva multiprofessionella insatser.
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Postcovid

Primärvården är vana att möta patienter med långvariga symtom.
- Initial medicinsk bedömning
- Biopsykosocial kartläggning
- Bidra till att höja patientens funktion
- Arbete i multiprofessionella team

Vid patologiska fynd
- Tillgång till organspecialist
- Rådgörande om fortsatt lämplig åtgärd

Region Kalmar läns organisation höjer kompetens i samma takt som den utvecklas.
Pågående, löpande, arbete.
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Postcovid

Socialstyrelsen: 
- Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter Covid-19.
- Rehabilitering i samband med covid-19

Nationellt system för kunskapsstyrning: 
- Bedömningsstöd av patienter med covid-19 i uppföljningsfas

SBU: 
- Långvariga symtom vid Covid-19

Medicinska föreningar:
- Webinarier, mm.
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1177 Vårdguiden
Lina Isaksson
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Besök på 1177.se – Kalmar län Antal 
besök
2019

Antal besök 
2020

Antal besök 
2021

Januari 203 393 197 301 334 449

februari 191 362 216 470 317 704

mars 198 335 279 924 242 678

april 176 785 204 738 

maj 182 906 210 350

juni 164 631 198 398

juli 171 970 193 427

augusti 192 782 227  963

september 199 342 310 239

oktober 205 555 285 390

november 206 797 336 687 

december 180 523 304 611
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Inloggningar på 1177.se - Kalmar län
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Antal invånarkonton- Kalmar län
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Antal ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län 
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Stöd och behandling – Kalmar län 
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör
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Statistik hyrbolag - övergripande 
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Statistik hyrbolag - läkare
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Statistik hyrbolag – sjuksköterskor, psykologer
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Handlingsplan 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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God arbetsmiljö

• Systematiska arbetsmiljöarbetet och 
riskbedömningar
• Säkerställande kvalitet
• Kunskapsökning
• Kommunikation / information

• Återhämtningsmedel
• Individ
• Grupp
• chef

• Företagshälsovården 
• Styrning
• Serviceutbud
• Uppföljning
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God ekonomisk hushållning
Lars Mattsson, ekonomidirektör
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Ekonomisk uppföljning mars 2021

• Fortsatt stor omställning i verksamheten utifrån Covid-19
• Utvecklingen av världsekonomin är fortsatt osäker
• Information om statsbidrag löpande under året

• Uppskjuten vård
• Kollektivtrafik
• Vaccination

• Osäkerheterna i prognosen är fortsatt stor
• En ökad smittspridning bidrar till den ekonomiska osäkerheten
• Vaccinationstakten viktig för utvecklingen 
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Ekonomisk prognos för 2021 – efter mars

• Resultatprognos för 2021 208 Mkr, vilket är i nivå med budget 
• Orealiserade vinster uppgår till till 36 Mkr
• Resultatprognos enligt balanskrav uppgår till 172 Mkr
• Skatter och utjämning är bättre än budget med 71 Mkr
• Nettokostnadsutvecklingen är svår att analysera, 1,9% t o m mars

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

• Bemanningsbolag, lägre kostnad t o m mars jämfört med ifjol
• Prognos avseende 2021 är marginellt lägre än nivån för 2020
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Nettokostnadsutveckling 2021
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Budgetavvikelse 2021

Budgetavvikelse i Mkr Bokslut 2020

Merkostnad 
2020 till följd 

av covid-19

Ersättning för  
minskade  

biljettintäkter

Resultat 2020 
exklusive 
påverkan 
Covid-19

Prognos efter 
mars 2021

Beräknad 
merkostnad 

2021 till följd 
av Covid-19

Statsbidrag 
Kollektivtrafik

Prognos 
mars exkl 

merkostnad
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -299,1 85,6 -213,5 -328,1 120,0 -208,1
Primärvårdsförvaltningen -12,8 5,7 -7,1 -2,9 3,0 0,1
Psykiatriförvaltningen 23,3 0,6 23,9 7,5 7,5
Folktandvården 0,0 0,0 -19,4 -19,4
Regional utvecklingsförvaltning 4,3 4,3 1,8 1,8
Kalmar länstrafik -122,3 31,7 35,0 -55,6 -103,1 10,0 45,0 -48,1
IT-förvaltningen 0,8 0,4 1,2 -7,5 -7,5
Regionservice -109,8 115,9 6,1 -22,0 26,0 4,0
Centraladministrerad verksamhet -3,2 10,1 6,9 -9,0 3,0 -6,0
Regionrevision 0,3 0,3 0,7 0,7
Summa förvaltningar -518,5 250,0 35,0 -233,5 -482,0 162,0 45,0 -275,0
Finansiering 675,8 -250,0 -35,0 390,8 482,0 -162,0 -45,0 275,0

Total 157,3 0,0 0,0 157,3 0,0 0,0 0,0 0,0



regionkalmar.seregionkalmar.se

Ekonomisk uppföljning mars, övrigt

• Investeringar uppgår till 152 Mkr
– Fastigheter 128 Mkr
– Inventarier och immateriella tillgångar 24 Mkr

• Likvida medel mars uppgår till 826 Mkr
– Minskning sedan årsskiftet med154 Mkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 2 250 Mkr
– Ökning sedan årsskiftet med 55 Mkr

• Pensionsåtagande vid årets slut (prognos) 6 953 Mkr
– Förändring kommer att ske i delårsbokslutet m a a nytt 

livslängdsantagande
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Väsentlig information efter prognostillfället

• Ny värdering av pensionsskulden –185 Mkr
• Värdering KLP april + 128 Mkr
• Aktuell skatteunderlagsprognos +20 Mkr

• Likvida medel april 1 062 Mkr (+ 91 sedan årsskiftet)
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Hållbar utveckling i hela länet
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Röda tråden - hur hänger det ihop...?

Handlings-
planer
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Delaktighet, 
hälsa och 
välbefinnande

God miljö för 
barn och 
unga

Hållbar 
samhälls-
planering

Stärkt 
konkurrens-
kraft

4 prioriterade  utvecklingsområden

3 perspektiv

Kompetens-
försörjning

Internationalisering

Digital omställning

EK
O

N
O

M
I

MILJÖ

SO
C

IA
LT

RUS 2030 - Klimat att växa i
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Fokus aktualisering RUS
1. Uppföljning av indikatorer. Vad har hänt?
2. Analys post-corona – vilka konsekvenser, möjligheter och nya utmaningar har pandemin fört 

med sig?
3. Konkretisering (målformuleringar till de fyra prioriterade utvecklingsområdena)

- Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft 

Horisontella perspektiv: Digital omställning, Kompetensförsörjning, Internationalisering

4. Tydligare koppling till hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Genomgående i texten.
En inledande bild (”strategi-karta”) över hur olika strategier/handlingsplaner och program förhåller 
sig till varandra och RUS.
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Analys
FEB
2021

Dialog/
Förankring 

FEB – APRIL
2021

Beslut upp-lägg 
/utgångspunkter

MAJ – JUNI
2021

Avstämning 
målformuleringar

AUG – SEPT
2021

Skriv-process
SEPT – OKT

2021

Beslut remiss-
version

NOV – DEC 
2021

Remisstid
JAN –MARS

2022

Samrådsredogörelse, 
förankring

APRIL – JUNI
2022

Beslut
NOV -

DEC 2022

Process och tidsplan

 Region Kalmar län ansvarar för samordning av framtagande, genomförande och 
uppföljning men äger inte genomförandet

 Parallellt arbete över en längre tid för att få in alla forum – internt och externt
 Dialog/förankring – nya analyser, intern synkning med andra strategier och planer
 Viktigt att få in inspel kring RUS:en från aktörer i regionen.
Förankring sker i befintliga forum, för kommunerna t ex Regionalt ledningsforum, 
Länsgemensam ledning, Tillväxtforum samt dialog i grupperingar som Kommunchefernas 
ledningsgrupper, kommunernas näringslivschefer och liknande.
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Uppföljning av indikatorer
Regionala utvecklingsstrategin

Mathias Karlsson, analytiker
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Övergripande

Demografisk försörjningskvot

Befolkningsförändring

Inrikes flyttnetto

Jämställd arbetsmarknad

- På chefsnivå

Kvinnor +2%
sedan 2015

Oförändrat
sedan 2015

Kvinnor +1%
sedan 2015
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Delaktighet, hälsa och välbefinnande

Tillit till andra människor

Valdeltagande

Förvärvsfrekvens

Självskattad hälsa

Disponibel inkomst per invånare

?
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God miljö för barn och unga

Andel gymnasial examen inom 4 år

Upplevd trygghet

Andel unga som varken arbetar
eller studerar

Andel barn i ekonomiskt utsatthet

?

Totalt

69,0%

84,2%
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Hållbar samhällsplanering

Hushåll – tillgång till bredband
(100 mbit/s)

Andel pendlare
- kollektivtrafiken minskar dock

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av kväve och fosfor Östersjön

Balans på bostadsmarknaden

? Regeringens mål är att 95 % av befolkning och 
arbetsställen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 
2020. År 2025 ska alla hushåll och arbetsställen ha 
tillgång till snabbt bredband.

74,6%
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Stärkt konkurrenskraft

BRP / sysselsatt

Företag (nya och antal)

Andel 30-34-åringar med
eftergymnasial utbildning

Energianvändning/BRP ?

10,7
8,6

Nystartade företag per 1 000 invånare
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https://www.regionkalmar.se/faktakalmarlan

Fakta om Kalmar län

https://www.regionkalmar.se/faktakalmarlan
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Klimatbokslut 2020

Johanna Schelin, chef hållbarhet och säkerhet
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Indirekta utsläpp

Utsläppen från fondportföljen har ökat

Utsläppen från livsmedel har ökat

Serviceresor har ökat marginellt

Förbrukningsmaterial ökat markant
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Indirekta utsläpp - förbrukningsvaror
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Fossilbränslefri region 2030
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Vägen framåt

• Översyn av destruktionsanläggningen för 
lustgas

• Ersätta produkter med nya klimatsmarta 
material

• Fossilbränslefria ambulanstransporter, 
godstransporter, budbilar, tåg m.m.

• Samla in underlag för båttrafik som ingår i vår 
kollektivtrafik. 

• Inkludera arbetspendling och byggnation i 
bokslutet

• Nyttja upphandling för bättre underlag från 
leverantörer och ställa krav för minskade 
utsläpp

• Uppdatera klimatstrategin 
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