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1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att utöver ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 23 maj 2017.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 maj 2017.

3.

Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017
17RK729
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars
2016 Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av RF eller RS beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att
Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång
för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
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Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet
av alla samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i Region
Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Nöjd kundindex (NKI) inom kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från resenärerna.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en
attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån
medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma
satsningen på att hälso-och sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region
Kronoberg arbetar både på nationell och lokal nivå med frågan och flera åtgärder
är beslutade.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med
hög kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning
som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg
ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad
kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs
inom flera verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som
Region Kronoberg satt upp.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga
verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker
och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr.
Helårsprognosen per mars månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62
mnkr sämre än budgeterat 2017. En nämnd, Hälso-och sjukvårdsnämnden,
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget. Underskottet kommer enligt
prognos per mars månad att uppgå till 130 mnkr.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017



Beslutsunderlag
Delårsrapport mars 2017
Delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg
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4.

Övriga beslutsärenden

5.

Övriga informationsärenden
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-05-17

Regionstyrelsen

Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars
2016 Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av RF eller RS beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Invånare

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att
Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång
för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av
alla samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg,
dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Nöjd kund-index (NKI)
inom kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från resenärerna.
Medarbetare

Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån
medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma
satsningen på att hälso-och sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region
Kronoberg arbetar både på nationell och lokal nivå med frågan och flera åtgärder
är beslutade.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-05-17

Verksamhetsutveckling

Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som
utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all
verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap,
annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs
inom flera verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som
Region Kronoberg satt upp.
Ekonomi

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga
verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker
och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr.
Helårsprognosen per mars månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62
mnkr sämre än budgeterat 2017. En nämnd, Hälso-och sjukvårdsnämnden,
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget. Underskottet kommer enligt
prognos per mars månad att uppgå till 130 mnkr.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg
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SAMMANFATTNING AV
PERIODEN
INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av alla samlade insatser
som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten
inom vården. Nöjd kund-index (NKI) inom kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från
resenärerna.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma satsningen på att hälso-och
sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region Kronoberg arbetar både på nationell och lokal
nivå med frågan och flera åtgärder är beslutade.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom flera
verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region Kronoberg satt upp.

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr. Helårsprognosen per mars
månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62 mnkr sämre än budgeterat 2017.
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”Ett gott liv i ett livskraftigt län”
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INVÅNARE
”Nöjda invånare med stort
förtroende för Region
Kronobergs verksamhet”
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Måluppfyllelse mars 2017

FÖRTROENDE FÖR VERKSAMHETERNA SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva
att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronobergs ska förvalta ett
fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Förtroendet för verksamheten ska fortsatt vara högt
Styrtal

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Förtroende för hälso- och sjukvården
66 %
75 %
enligt Vårdbarometern*
NKI buss/tåg enligt
74 %
70 %
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
41 %
55 %
Kronoberg**
*Mätningen avser 2016
**Mätning av varumärket kommer att ske under början av 2018, värdet avser senaste mätningen(jan 2016)

Målvärde 2019
77 %
71 %
80 %

Hälso- och sjukvård
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av alla samlade insatser
som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Det som mäts via vårdbarometern är en
samlad bedömning från patienter och invånare avseende upplevelsen av alla åtgärder, insatser,
bemötande och resultat som Region Kronberg erbjuder i hälso- och sjukvården. Trots ett relativt gott
resultat jämfört med andra regioner/landsting så krävs det ständiga förbättringar inom detta område.
Att vårda förtroendet för hälso-och sjukvården hos Kronobergarna är ett prioriterat område. Ett
orosmoment är sommarbemanningen som kan leda till innebära försämrad tillgänglighet som i sin tur
kan leda till försämrat förtroende från invånarna.
Kollektivtrafik
Nöjd kund-index (NKI) inom kollektivtrafiken visar på goda betyg från resenärerna. NKI är en
sammanvägd bedömning från kunder, där faktorer som punktlighet och bemötande har stor betydelse.
Även i delen som avser Serviceresor utläses en förbättring, efter tappet som uppstod vid införandet av
ALFA.
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Varumärket Region Kronoberg
Arbetet med att öka kännedomen om varumärket pågår på flera olika områden parallellt: på Region
Kronobergs externa webbsida, genom medieaktiviteter, i väntrum/motsvarande med mera.

TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet
är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska förbättra och
upprätthålla en god tillgänglighet inom samtliga verksamhetsgrenar.

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara god
Styrtal
Kännedom om 1177, enligt
Vårdbarometern
Rimliga väntetider primärvård, enligt
Vårdbarometern
Läkarbesök inom primärvård, 7 dagar
Läkarbesök inom planerad
specialistvård, 60 dagar
Behandling inom planerad specialistvård,
60 dagar
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö
(Fördelning aktiviteter som finansieras av
kultursamverkansmodellen genom
Region Kronoberg)
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetider i telefon
’Avser 2016

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

-

92 %

95 %

-

72 %

76 %

90 %

90 %

95 %

73 %

85 %

90 %

62 %

85 %

90 %

43 %

54 %

54 %

64 %

81 %

83 %

Hälso- och sjukvård
Region Kronoberg arbetar aktivt och systematiskt för att kunna erbjuda god tillgänglighet och stöd i
egenvård, rådgivning, vård och behandling. Region Kronoberg erbjuder en jämlik tillgång till
verksamheterna och följer tillgänglighetsresultat uppdelat på kön. Genom processkartläggningar och
produktions- och kapacitetsgenomlysning kan flaskhalsar i tillgängligheten identifieras och reduceras.
Primärvården har en god telefontillgänglighet och 93 procent av patienter får bedömning och råd
samma dag. För andelen patienter som efter bedömt behov får ett besök inom 7 dagar uppfylls
målsättningen på 90 procent.
De senaste två årens försämring av tillgängligheten för planerade nybesök till läkare är starkt kopplad till
öron-näsa-hals-sjukvård, hudsjukvård och neurologi. Undantaget dessa tre specialiteter är den
genomsnittliga tillgängligheten 96 procent för vårdgarantin och 79 procent för läkarbesök inom 60
dagar. För behandling inom 60 dagar påverkas resultatet väsentligt av väntetiderna för hängbuksplastik,
åderbråck ben och utprovning hörapparat. Undantaget dessa är den genomsnittliga tillgängligheten 84
procent för vårdgarantin och 66 procent för behandling inom 60 dagar.
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Inom barn- och ungdomspsykiatrin har inflödet och antalet nybesök ökat med 17 procent. Totalt antal
besök ökar med 15 procent och därmed har antalet väntande till nybesök och behandling kunnat hållas
på en oförändrad nivå. Antalet väntande till fördjupad utredning fortsätter dock öka och uppgår den 31
mars till 292 patienter, bland annat till följd av det ökade remissinflödet.
Väntetiderna för undersökningar inom röntgenverksamheten ökade under 2016 på grund av
produktionsbortfall i samband med planering och införande av nytt röntgeninformationssystem.
Förutom för CT, där väntetiden ökat i samband med byte av all CT-utrustning i Växjö, har väntetiderna
för övriga undersökningar minskat sedan årsskiftet.
Tandvården har god tillgänglighet för akuta patienter. Ett ökat tryck på den akuta vården samtidigt som
många patienter vill komma till folktandvården, innebär begränsningar av tillgängligheten inom både
specialisttandvården och allmäntandvården.
Kollektivtrafik
Kundnöjdhet på Serviceresor har sjunkit i samband med byte av system vilket gör att vi inte bedömer
det som rimligt att nå de uppsatta målen under 2017. Däremot beräknas målvärdet rörande linjetrafiken
kunna uppnås.
Kultur
Spridning av kulturaktiviteter mäts i kvartal två varje år. 2016 minskade andelen aktiviteter utanför
Växjö kommun från 54 procent 2015 till 43 procent 2016. Kulturverksamheter inom
kultursamverkansmodellen har sedan hösten 2016 lyft att det blivit svårare att nå ut med kultur i hela
länet. Regional kultur behöver en lokal mottagare och förutsättningarna skiftar bland kommunerna i
länet. Med anledning av detta har frågan om kommunala förutsättningar lyfts i kommunalt forum –
kultur och det finns behov av ytterligare insatser för att säkerställa god tillgänglighet till kultur i hela
länet.

INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA JÄMLIK
En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen.
Därför ska Region Kronoberg medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Styrtal
Ohälsotalet, kvinnor
Ohälsotalet, män
Sjukpenningtalet, kvinnor
Sjukpenningtalet, män
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten, kvinnor
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten, män

Utfall mars 2017
-

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Plats 5

Plats 3

-

Plats 5

Plats 3

14,8

13,0

<10,0

7,2

7,0

<6,6

72,1 %

73 %

75 %

76,6 %

77 %

77 %
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Hälso- och sjukvård
Invånarnas hälsa ska vara jämlik och ska stärkas via bland annat utvecklingsarbetet kring
sjukskrivningsprocessen. Detta arbete pågår enligt plan med aktiviteter inom både primärvård och
specialistvård med operativa åtgärder som exempelvis genomförda utbildningar, dialogmöten,
arbetsgivardialoger och ett påbörjat arbete med stöd- och styrdokument. Sjukpenningtalet fortsätter att
stiga men ökningstakten har avtagit. Externa aktörer påverkar påtagligt arbetet inom hälso- och
sjukvården vilket innebär att samverkan kring sjukskrivningsprocessen och hälso- och sjukvårdens
uppdrag och roller behöver förtydligas, effektiviseras och förbättras. Arbete pågår med att
vidareutveckla en försäkringsmedicinsk utbildningsstruktur och genomföra utbildningar i
försäkringsmedicin för Rehabkoordinatorer, AT/ST-läkare, PTP psykologer och andra berörda.
Region Kronoberg deltar aktivt i verksamhetsnära projekt gällande arbetsmodeller för tidig samverkan
med arbetsgivare gällande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för lätt till måttlig psykisk ohälsa
och långvarig smärta. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla och genomföra arbetsgivardialoger
med stora privata, statliga och offentliga arbetsgivare i samverkan med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen med fokus på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

Ett förändrat akutuppdrag;
"en ingång in" planerad och
utredd i Ljungby på LL och
liknande upplägg
diskuteras på CLV. Arbete
med en framtida strategi för
hälso- och sjukvården
pågår. Ett förslag kommer
att presenteras för ett
politiskt ställningstagande i
höst.

Kvalitetsuppföljningar av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.

Ännu ej påbörjad

En utredning ska
genomföras inför införandet
för att kartlägga vilka
kostnader och parametrar
som ska publiceras

Läkarkontinuiteten skall publiceras på
1177.se

Ännu ej påbörjad

Se ovan

Pågående

Följer plan för hälso och
sjukvårdens processarbete
och har kommit rätt långt
med systemkartan även för
psykiskohälsa. Process
kartan för psykisk ohälsa
följer SKL;s struktur för
kunskapsstyrning vilket vi
ser som värdefullt för
uppföljning av vårt
processarbete.

Pågående

Uppdrag till
Uppdragsspecifikationen
hämtas ifrån budgeten.
Uppdragsspecifikationen
för 2017 har ännu inte
beslutats av RF.
Varje verksamhetschef
ansvarar för och bedömer
behovet av lämplig
kompetens på
vårdcentralen.

Pågående

För närvarande finns 49
ST- tjänster inom
primärvården, och det har
aldrig funnits fler tjänster.

Pågående

Utredning av psykisk
ohälsa pågår i Region
Kronoberg och i samverkan
med länets kommuners
elevhälsa m fl aktörer.

Klar

Frågan utredd och
hanterad av barn- och
ungdomskliniken

Pågående

Samverkan mellan
Patientnämnden (PAN) och
patientsäkerhetsenhet
(chefsläkare) finns. Ny
lagstiftning på området på
gång from 2018 som
kommer att kräva
anpassning av arbetssättet.
PAN ska enligt detta ha en

En långsiktig strategi för
resursförstärkning av vårdvalet/
primärvården ska påbörjas. I denna
strategi ska även ett utökat/förstärkt
akutuppdrag utvecklas liksom att
tillföra vårdvalet/primärvården fler
kompetenser, t ex psykiatri, geriatrik
och ortopedi.

Definiera processerna för psykiatrin
för att säkerställa kvaliteten i såväl
slutenvård som mottagning inom
vårdvalet och den specialiserade
vuxenpsykiatrin.

Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 60 %
allmänspecialister och max 40 %
övriga specialister.
Ersättningsmodellen för vårdvalet ska
stimulera till fler specialistområden
inom vårdvalet för att avlasta
allmänspecialister och föra vården
närmare patienterna.
Fördelning av ST-tjänster bör
prioriteras till primärvården /vårdvalet

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Samverkan mellan Familjehälsan och
länets kommuner ska utvecklas när
det gäller förebyggande arbete
(psykisk ohälsa bland unga)
Region Kronoberg ska verka för en
bra samordning av rehabilitering för
barn som drabbats av
funktionsnedsättning till följd av
allvarlig sjukdom.

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.
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mer självständig form
samtidigt som klagomål ska
hanteras av och mot
verksamhetschef i första
hand.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.

Pågående

Budget för ca 750
läkemedelsgenomgångar
samt kvarvarande
äldremedel. Årets nivå bör
kunna bli ca 1300-1400.
Detta gäller fördjupade
läkemedelsgenomgångar.
Utöver detta enkel
läkemedelsgenomgång i
särskilda boenden,
utskrivning eller läkarbesök
om patient har mer än 5
läkemedel enligt författning.
Tyvärr inga riktigt bra
mätmetoder beträffande
dessa.

Minska antibiotikaförskrivningen i
1
enlighet med STRAMA s
rekommendationer.

Pågående

Arbete pågår i STRAMA
med att nå det nationella
målet.

Klar

Nytt PM med rutin för
öppnande av kranskärl vid
stor hjärtinfarkt kommer
igång i maj. Innebär
läkemedel s k trombolys
direkt i ambulans följt av
angiografi och PCI
(ballongvidgning) vid
behov. Innebär att vi
kommer att nå nationella
riktlinjer mindre än 90
minuter för öppet kärl.

Ännu ej påbörjad

För närvarande pågår inga
utredningar vad gäller nya
vårdval.

Pågående

Strategi för samordning av
e-hälsoarbetet inom Region
Kronoberg kommer i stora
delar att ingå som en viktig
del i Hälso- och
sjukvårdens samlade
utvecklingsstrategi med sikt
mot 2027.

Pågående

Ett förändrat akutuppdrag
"en ingång in" planerad och
utredd i Ljungby på LL och
liknande upplägg
diskuteras på CLV. i
primärvården. I och med
psykiatrins slutliga
placering inte lika enkelt att
samordna somatisk och
psykiatrisk akutmott. Denna
del i uppdraget är vilande.

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på
Folkhälsoberedningen för
att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättnings-modeller och
jämförelser med andra

Utveckla hjärtprocessen tillsammans
med Blekinge.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i
syfte att stärka patienternas
rättigheter

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Ta fram en ersättningsmodell som
garanterar Kronobergarna ett fortsatt
brett utbud av vårdcentraler i hela
länet. Modellen ska tas fram i
samförstånd med vårdcentralerna.

1

Samverkan mot antibiotikaresistens
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landstings/regioners
modeller.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Pågående

Äldrehälsa Kronoberg
pågår i västra länsdelen. I
nuläget en mobil läkare och
ett par intressenter.
Planerad spridning österut
av arbetssättet. Pågår
planering för att testa ett
mer mobilt arbetssätt redan
i sommar på
medicinkliniken på CLV.
Vårdplatsbristen driver
denna utveckling.

Klar

BUP har mottagning i både
Ljungby och Växjö.

Integrera somatisk och psykiatrisk
vård.

Pågående

Uppmärksamhet på
somatiska behov hos
patienter i vuxenpsykiatrin
pågår i handlingsplan. DLmottagning finns i
rättspsykiatrin.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att korta
köerna för fördjupade NP-utredningar.

Pågående

Inom ram för utredning och
förändring av arbetssätt
barn- och
ungdomspsykiatrin.

Pågående

Arbetet pågår i VC
Teleborg. Kommer att bli
aktuellt i Alvesta 2018 pga
att budget finns i Alvesta
kommun 2018.

Pågående

Frågan ägs av länets
kommuner och
Trafikverket. Dialog pågår.

Pågående

Arbetet pågår enligt
handlingsplan.

Pågående

En politisk har inlett arbetet
med framtidens primärvård

Utveckling av vården "nära patienten"
till exempel genom mobilt arbetssätt
och fler specialistkompetenser.

Barn- och ungdomspsykiatrin ska
finnas tillgänglig både i Växjö och
Ljungby.

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta
De närmaste åren ska arbetet med att
tillgänglighetsanpassa hållplatserna
intensifieras.
Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Trafiknämnden

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Vidareutveckla ett personcentrerat
förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
Utveckla vårdvalsmodellen till att
stärka förebyggande insatser.
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MEDARBETARE
”Region Kronobergs ska vara
en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och
utvecklas”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse mars 2017

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM
TRIVS OCH UTVECKLAS
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor är en
viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och kunna behålla,
motivera och utveckla befintliga medarbetare. Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision
beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av
stor vikt för att skapa trygga medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med
föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas. Kompetensförsörjning på kort och
lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
Styrtal
Sjukfrånvaron
2

Antal vakanser > 6 månader
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår (läkare,
sjuksköterskor)
HME (Hållbart medarbetarengagemang)

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

6,3 %

5,0 %

4,5 %

-

76

68

Läkare 25 039
Läkare 40 000
Sjuksköterskor 26 466 Sjuksköterskor 12 500

-

74

Läkare 10 000
Sjuksköterskor 5 000

75

Inledningen av året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att
rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid,
användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och
sjuksköterskor har gjorts den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en extra
ersättning om 10 000 kr per månad och för ST-läkare i allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5000
kr. En annan förmån som infördes hösten 2016 är förbättrat nattindex för alla medarbetare som varvar
dag- och nattarbete, vilket innebär att en natts arbete om tio arbetstimmar ger fyra extra timmar betald
ledighet, d v s en sänkt veckoarbetstid. Implementering pågår och fullföljs efterhand som
bemanningssituationen medger det. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt får dessutom ett nattillägg
om 5000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar innebär att sjuksköterskor kommer få 60
2

Avser heltidstjänster
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procent högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid. Åtgärderna är insatta för att på sikt ge en
positiv effekt.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-mars 2017

Region Kronoberg

Jan-mars 2016

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

6,3

7,1

3,6

6,0

6,5

4,3

3

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
Jan-mars 2017

Region Kronoberg

Jan-mars 2016

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

4,6

1,5

3,1

4,4

1,3

3,1

Trenden med högre sjukskrivningstal präglar inledningen av året. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie
arbetstid) har ökat jämfört med motsvarande period och år, från 6,0 till 6,3 procent. Kvinnornas
sjukfrånvaro har ökat (0,6 procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har minskat (0,7 procent) i
jämförelse med föregående period och år.
Högst sjukfrånvaro finns inom personalgrupperna logoped (11,9 procent), tekniker och It-tekniker (9,5
procent) samt inom köks- och måltidspersonal (8,4 procent). Lägst sjukfrånvaro återfinns inom
ingenjörsgruppen (1,4 procent), ledningsarbete (2,4 procent) samt inom handläggararbete (3,5 procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd ökar från 4,4 dagar till 4,6 dagar i jämförelse med föregående period
och år. Den kortare sjukfrånvaron ökar något medan den längre sjukfrånvaron ligger på samma nivå
som föregående period och år. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro (vid sex tillfällen eller mer inom 12
månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre än 21 dagar) startas ett rehabiliteringsärende. De orsaker
som framförallt anges i rehabiliteringsärenden är korttidsfrånvaro, fysisk skada, stress och psykisk
ohälsa. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna.
I jämförelse med övriga regioner och landsting är Region Kronoberg en av de två regioner med lägst
sjukfrånvaro. För 2016 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,2 procent
(min-max för alla regioner och landsting låg på 5,2 - 7,2 procent).

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
3
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MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
Jan-mars 2017

Jan-mars 2016

Läkare

23 332

17 322

Läkare jour

1 707

1 628

Sjuksköterska

26 466

10 742

Totalt

51 506

26 692

Under årets inledande månader har behovet av hyrpersonal ökat markant avseende både läkare och
sjuksköterskor i jämförelse med förgående period och år. Hälso- och sjukvården beskriver att orsaken
till den ökade användningen av bemanningsföretag främst handlar om svårigheterna att rekrytera
personal såväl till korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar. Hyrläkare används framförallt inom
primärvården, vuxenpsykiatrin, samt kirurgi- kvinno- och barncentrum. Hyrsjuksköterskor används
främst inom kirurgi- kvinno- och barncentrum, medicin- och akutcentrum och inom rättspsykiatrin.
Alla centrum använder sig av hyrpersonal men inom vuxenpsykiatrin har behovet av hyrsjuksköterskor
minskat något.
Alla landsting och regioner är idag beroende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Beroendet
har generellt vuxit i landet trots att landstingen och regionerna tidigare gjort försök att minimera
inhyrningen av personal. Mot bakgrund av denna utveckling har landstingen och regionerna med stöd
från SKL under 2016 startat ett projekt som ska leda till ett oberoende av inhyrd personal i vården där
även Region Kronoberg ingår. Den önskade effekten av projektet är att nå ett oberoende av inhyrd
personal inom hälso- och sjukvården. Projektets uppdrag är att med utgångspunkt i den nationella
handlingsplan som finns utreda och implementera satsningar på övergripande nivå som leder till målet;
oberoende av hyrpersonal 2019. Flertal aktiviteter är beslutade för att nå målet att vara oberoende av
hyrpersonal. Beslut om särskilda satsningar för läkare inom primärvården och satsning på
sjuksköterskor som arbetar obekväm arbetstid är fattade. Styrgrupp och projektgrupp för projekt
oberoende av hyrpersonal är formerade. Projektplan är framtagen och handlingsplan med en plan för
utfasning håller på att utarbetas.

Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-mars 2017

Jan-mars 2016

Nyanställda

47

40

Återanställda

19

11

Totalt

66

51

Avgångar

41

50

Netto

25

1

Tabellen visar anställningsflödet när det gäller sjuksköterskor under perioden jan-mars respektive år.
Totalt har Region Kronoberg lyckats att anställda fler sjuksköterskor och haft färre avgångar i år
jämfört med föregående period och år.
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund med
respekt för människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

Medarbetarna ska ha god kunskap om Region Kronobergs
värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Styrtal

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Andel av medarbetarna som har
~70 %
50 %
100 %
genomfört utbildning/dialog om Region
Kronobergs värdegrund*
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
50 %
100 %
diskrimineringsgrunderna**
*Mätningen är ifrån årsredovisning 2016
**Utbildningarna har startat under februari och det är därför för tidigt att kunna göra en mätning. (Görs till delårsrapport aug 2017)

Region Kronobergs arbete med värdegrunden fortsätter enligt plan. Bland annat lanserades 20 nya
frågor till värdegrundsspelet i mars, där ett huvudtema är diskriminering och flera arbetsplatser har
bokat in workshops om värdegrunden – varav flera av dem som en uppföljning på tidigare tillfällen.
Basutbildningen i diskrimineringsgrunder lanserades i februari. Alla anställda ska fram till slutet av 2018
genomgå utbildningen. Det finns möjlighet att delta enskilt eller presentera den på APT. Under den
korta tid utbildningen har funnits tillgänglig har 92 personer deltagit.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Klar

Arbetet sker utifrån målen
och åtgärderna som
beslutats i
jämställdhetsplanen

Tillvarata nyanlända med
vårdkompetens

Pågående

Fokus just nu är på ett
pågående
Språkpraktikprojekt

Samordnad och anpassad
introduktion (introducera)

Pågående

En översyn och
samordning av all
introduktion pågår

Pågående

Det hälsofrämjande
arbetet utvärderas för att
få ett underlag för
förbättring och utveckling.
Arbetsvillkoren ses över
bl a inom ramen för
projektet oberoende av
hyrpersonal

Klar

Flera ansökningar har
lämnats tillsammans med
Linnéuniversitetet till
Kampradsstiftelsen, där vi
tyvärr har fått avslag.

Pågående

Region Kronoberg arbetar
både på nationell och
lokal nivå med frågan.
Lokalt finns en styrgrupp
för arbetet. Återkoppling
med styrelsen sker
löpande.

Pågående

Arbete pågår med
översyn och paketering av
förmåner, utredning av
förmåner via
bruttolöneavdrag och
framtagandet av en
plattform för vårt
marknadsföringsarbete

Utveckla nya lösningar för
schemaläggning med inriktning på
den enskilde medarbetarens
möjligheter att påverka sin
arbetstid.

Pågående

Medverkan i
forskningsprojektet
hälsosam
schemaläggning och
hållbara arbetstider pågår.
En partsgemensam
genomgång av
flextidsavtalen har skett.
Inom hälso- och
sjukvården pågår en
genomgång av
tillämpningen av
årsarbetstid

Rätt använd kompetens (RAK) ska
genomsyra vår process och
teamutveckling.

Pågående

Rätt använd kompetens är
en del i projektet med
oberoende av
hyrpersonal.

Pågående

Regionstyrelsens
personalutskott har
beslutat om särskilda
satsningar på
sjuksköterskor i dygnetrunt-verksamheten och
läkare i primärvård. Flera

Region Kronoberg ska inom ramen
för sin verksamhet arbeta
målinriktat för att främja lika
rättigheter och möjligheter i
arbetslivet

Fortsätta utveckla hälsofrämjande
arbetsplatser med bra arbetsvillkor
(attrahera, behålla och utveckla).

Stimulera medarbetare att delta i
forsknings- och utvecklingsprojekt i
samverkan med Linnéuniversitetet

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende
Fortsätta att tydliggöra Region
Kronobergs arbetsgivarvarumärke.
Arbeta vidare med att öka intresset
att fler medborgare väljer
utbildningar som kan leda till arbete
inom Region Kronoberg (attrahera
och rekrytera).

Regionstyrelsen i
samverkan med HSN

Utarbeta ett långsiktigt och hållbart
system för att säkra bemanningen
under sommaren
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andra åtgärder vidtas bl.a.
utredning av olika
möjligheter att omfördela
personalresurser mellan
kliniker och mellan våra
sjukhus för att samla och
stärka kritisk
akutverksamhet, ökat
samarbete på samtliga
fronter för att tillsammans
i verksamheten lösa
utmaningarna, omfördela
arbetsuppgifter mellan
yrkesgrupper (RAK) och
Region Kronoberg
samarbetar med
kommunerna för att
underlätta och avlasta i
sommar.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Pågående

En mängd insatser pågår
för att trygga
kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt.

Pågående

Utbildning i
diskrimineringsgrunderna
har genomförs på
arbetsplatsträffar i
verksamheterna.
Utbildning och stödjande
material för att arbeta med
värdegrunden är
framtaget och kan
användas i
verksamheterna vid
arbetsplatsträffar.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund
och diskrimineringsgrunderna

Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har
god kunskap om vår värdegrund
och om diskrimineringsgrunderna.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Region Kronobergs ska
bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet
som utgår från invånarnas
behov”
20
Page 28 of 68

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och omvärldsbevakning.

Måluppfyllelse mars 2017

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektiv och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs ledning
och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur
inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp
under hela perioden. Verksamhetsutveckling i Region Kronoberg syftar till att skapa förutsättningar för
verksamheterna att vara effektiva och hålla hög kvalitet.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal
Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

94,4 %

95 %

96 %

97,5 %

98 %

98 %

10,0 %

9,9 %

7,8 %

-

Växjö plats 6
Ljungby plats ≤6

Växjö plats ≤3
Ljungby plats ≤3

5,6

5,1

5,0

2,4

1,2

1,2

-

50 %

50 %

4

Vårdrelaterade infektioner *
5

Ranking sjukhus Växjö och Ljungby
Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser
Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser
6
Kunskapsstyrning Vården i siffror –
varje år förbättrat värde för 50 % av
indikatorerna
*Mätningen är från 2016

Hälso- och sjukvård
Under 2017 kommer ny föreskrift från Socialstyrelsen om utredning och anmälan av vårdskador.
Dessutom förväntas lagförslag utifrån Klagomålsutredningen. I båda fallen behöver Region Kronoberg
se över rutinerna. Denna åtgärd påbörjas när den exakta utformningen av föreskriften för respektive lag
tillkännages. Arbetet med att reducera antalet vårdrelaterade infektioner har fortsatt under våren. Bland
annat har insatser gjorts för att följa upp mätningar på ett nytt sätt för att i de identifierade fallen leta
efter undvikbara infektioner och åtgärder utifrån detta. Ett fokusområde har varit fortsatt förbättring
Avser slutenvård
Tidskriften Dagens medicins ranking
6 Varje år ska minst hälften av indikatorerna i Vården i siffror ha förbättrats, jämfört med föregående mätnings
värde.
4
5
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avseende basala hygien- och klädregler. Här pågår utbildning till nyanställda och mätningar av
efterlevnad till de riktlinjer som finns. Under 2016 påbörjades ett arbete för att förbättra rapportering,
hantering och analys av vårdrelaterade skador via Synergi. Målet är att skapa förutsättningar för
systematisk analys av avvikelserna både på lokal och på övergripande nivå.
När det gäller vårdplatser belagda med utskrivningsklara patienter och överbeläggningar har analysen
gjorts att kommunerna har svårare att ta emot patienter som ska tillbaka till kommunen efter avslutad
vård på sjukhus. På grund av platsbrist har Region Kronoberg större svårigheter att låta patienter stanna
i samband med besök på akutmottagningen. Detta märks särskilt väl på kvällar, helger och röda dagar
då trycket är som störst både i regionens verksamhet och hos kommunerna.
Kollektivtrafik
Utfallet för inledningen av året ligger nära målvärdet. Dock sker omfattande fysiskt gatuarbete för
förbättrad framkomlighet i Växjö stad, vilket kan komma att påverka kortsiktigt.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 (RUS).
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv och det civila samhället. I Gröna
Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa hållbarhet.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal
Andel beviljade ansökningar om 1.1
medel där Region Kronoberg varit en
7
aktiv utvecklingsaktör enligt definition
8

Måluppfyllelse RUS

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

100 %

80 %

90 %

4/10

4/10

5/10

Regional Utveckling
En rad insatser för att göra innehållet i Gröna Kronoberg känt har genomförts under året. Arbetet
har genomförts inom befintliga nätverk men även genom särskilda kommunbesök. En
kommunikationsstrategi är framtagen och en intern websida lanserad. Riktade utlysningar har gjorts
Definition: Region Kronoberg har gett projektägare återkoppling och kvalitetssäkrat projektet så att det ligger i
linje med prioriterade insatser och strategier som bidrar till regional utveckling. Alla tre punkterna ska vara
uppfyllda innan sista ansökningsdatum; Inledande samtal i möte/telefon, Coachande samtal i möte/telefon,
Återkoppling på utkast.
7

Måttet anger hur många av de tio RUS-målen som kommer, givet trenden de senaste åren (i regel 3-5 år), att vara
uppfyllda 2025. Att observera är att då måttet utgår från de senaste årens data och inte innehåller andra
antaganden får exempelvis en lågkonjunktur stor inverkan på framskrivningen. Måttet ska således utläsas
som ”vad händer om utvecklingen under de senaste åren fortsätter även framöver”. Därmed är måttet inte med
nödvändighet det mest sannolika utfallet.
8
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för att få in projektidéer med stark koppling till Gröna Kronoberg. Ett arbete för att få in nya
projektägare pågår. På uppdrag av politiken har en handlingsplan för landsbygdens näringsliv tagits
fram och ett näringslivsråd inrättats. Ett koncept för effektivare nätverksarbete har tagits fram och
börjat användas av flera mellankommunala nätverk.

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg
ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans
med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras
och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal

Utfall mars 2017

Målvärde 2016

Målvärde 2018

44,7 %

70 %

75 %

84,5 %

95 %

98 %

94 %

94 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

55,5 %

56 %

60 %

Andel återvunnet material av totala
10
avfallsmängden

18,6 %

25 %

30 %

Mäts halvårsvis

50 %

70 %

Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens samtliga fordon (buss,
9
bil och minibuss) .
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor

Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med år
2013

Prognosen för att leda och stödja genomförandet av Region Kronobergs miljöprogram som helhet är
god. Inom energiområdet och inom livsmedelsområdet följer arbetet plan och förväntas leda till hög
måluppfyllelse. Däremot kommer det att bli svårare att nå det överliggande målet om att Region
Kronobergs klimatpåverkan ska minska.
För att målet ska kunna nås krävs flera insatser som till exempel minskat antal resor med fossila
bränslen. Arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer för möten och resor startade i april. Under en
testperiod kommer korttidsbilarna i bilpoolen att tankas av personal på regionservice för att säkerställa
att dessa tankas med förnyelsebart bränsle. Utmaningen kvarstår för de långtidsleasade bilarna. En
projektansökan för "Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg" är inskickad till Tillväxtverket. Om
projektet beviljas kommer det att fokusera på beteendefrågor gällande arbetspendling, tjänsteresor,
besöksresor och godstransporter.

9

Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
Exkl. matavfall

10
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Det finns också fortsatta utmaningar vad det gäller avfall, materialåtervinning och antalet produkter
med utfasningsämnen. Under vår och höst 2017 kommer miljöenheten att ge ökat stöd till de
verksamheter där flest utfasnings- och riskminskningsämnen förekommer. En uppföljande översyn av
CMR produkter (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) produkter samt andra särskilt
farliga produkter (Kandidatlistan) kommer också att genomföras under våren.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Status

Kommentar

Klar

Rutin för uppföljning och
rapportering av uppdrag
införd i organisationen och
kommer att redovisas
delår och helår.

Samtliga nämnder och
styrelser

Redovisa uppdragen vid varje
delårsrapport

Regionstyrelsen

Region Kronobergs budget ska vara
jämställdhetssäkrad; individbaserade
styrtal ska redovisas könsuppdelade.

Pågående

Detta är ständigt
pågående uppdrag och
finns med i direktiv vid
budgetarbete som
rapportering.

Inrätta en tillfällig
"Förenklingskommission" i syfte att
utveckla bland annat utveckla ett
bättre resursutnyttjande, tillvarata
förenklande rutiner hos
medarbetarna, undvika
dubbeldokumentation och i möjligaste
mån avlasta vårdpersonalens
administrationsarbete för att utnyttja
kompetensen hos våra medicinska
sekreterare

Klar

Ett förstärkt presidie finns
inom hälso- och
sjukvården.

Pågående

Nytt ekonomisystem där
avtalstroheten kan följas,
införs årsskiftet
2017/2018. Viss
genomlysning pågår från
upphandlingsenheten.

Pågående

Tillsammans med
kostenheten inom
Regionservice har
Upphandlingsenheten
arbetet med framtagandet
av den lokala livsmedelstrategin. Det
fortsatta arbetet innebär
att Upphandlingsenheten
kommer att delta i
informationsmöten med
lokala
livsmedelsproducenter för
att informera om
förutsättningarna för att bli
leverantör till Region
Kronoberg och övriga
inom offentlig sektor.

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling

Pågående

Öka medvetenhet hos
centrumledningarna om
vad som upphandlas.
Arbetet pågår löpande i
kompetensgrupperna
inom
upphandlingsenheten.

En utvärdering av
sammanslagningen mellan
Regionförbundet och Landstinget ska
genomföras i syfte att skapa
synergieffekter och
samordningsvinster.

Planerad

En utvärdering planeras i
höst.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Pågående

I enlighet med beslut i RS
dec -16 utreda alternativ

Effektivisera upphandlingsprocessen
genom god framförhållning och
samplanering, samt att löpande följa
upp och utvärdera avtalstroheten.

Dela upphandlingar i mindre delar,
bland annat i syfte att möjliggöra för
mindre och lokala aktörer att lägga
anbud

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.
Utreda förslag till om-/nybyggnad för
ambulans- och akutmottagning på
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till lösning för ambulans,
akutmottagning,
operation, sterilcentral och
röntgen. Verksamhetens
inriktning ska vara
utgångspunkten för
planeringen.

Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i
Regionstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Pågående

Arbetet pågår. Fokus
senaste åren har varit
standardiserade
vårdförlopp för cancer
som främst fokuserar på
ledtider. Detta har tagit
väldigt stora resurser i
anspråk och delvis
påverkat tempot i vår
ursprungliga
patientprocessplan.
Medicinska utdata centralt
för processuppföljning.
Arbete pågår för en
processuppföljning i
QlikView.

Pågående

Flertalet av HSN
verksamheter inplanerade
t o m 2018. Tandvård,
ambulans och vissa delar
av PRC ännu ej i plan.

Pågående

Vad gäller förväntade
effekter har ett omfattande
arbete startats som
omfattar all verksamhet i
Region Kronoberg, inte
bara hälso- och
sjukvården. Det har tagits
fram ett systemstöd där
förväntade effekter ska
redovisas på respektive
handlingsplan. Under
våren utbildas alla chefer
och ekonomer hur man
ska arbeta med
förväntade effekter. Ett
skriftligt metodstöd håller
på och arbetas fram och
ett antal exempel har
även genomförts. De
kommer att utgöra
underlag i utbildningen.
Den första utbildningen
startar den 15 maj.
Ett exempel där
beräkningar har prövats är
tryckskador. Där kunde
konstateras att arbetet
beräknades ge 1 700 färre
tryckskador, 25 frigjorda
vårdplatser samt reducera
kostnader med 70
miljoner kronor.

10 procent av alla cancerpatienter
ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk
forskning och läkemedelsutveckling

Pågående

Pågående arbete. Svårt
att mäta men arbete
pågår. Via RCC
inventeras lämpliga
studier som
kommuniceras direkt till
de olika verksamheterna.
Ssk bristen gör till del
detta arbete dvs ökad
forskning lägre prioriterat.

Tätare uppföljning av arbetet mot

Pågående

Infektionsverktyget ligger
nere vilket försvårar

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering

Beskriva förväntade effekter av de
viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade
infektioner(VRI), produktions- och
kapacitetsplanering(POK), KPP
(kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas
för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö
för personalen.
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kontinuerlig uppföljning
just nu. Efter senaste
uppgraderingar av
Cambio Cosmic ska
infektionsverktyget
komma igång igen fram
emot sommaren. Då
kommer vi åter kunna följa
upp VRI kontinuerligt. Tills
dess gäller SKLs
punktprevalensmätningar.

VRI(vårdrelaterade infektioner) och
skador.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Regionstyrelsen

Behov av att utveckla ett
sammanhållet strategiskt
hållbarhetsarbete. För Region
Kronoberg ska hållbarhet gå som en
grön tråd genom alla led i arbetet.
Region Kronoberg ska driva på
utvecklingen av en hållbar region.

Regionala
utvecklingsnämnden

Ett näringslivsråd ska inrättas
En strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring,
forskning och utbildningsväsende.
Främja nyföretagandet och tillväxten i
regionen med förstärkning till
näringslivsfrämjande organisationer.
Stödja den sydsvenska
skogsforskningen
Tillsammans med kommunerna
erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna
anbud på offentlig upphandling

Kulturnämnden

Arbete pågår med att ta
fram ett förslag till direktiv
för framtagande av ett
hållbarhetsprogram.

Klar

Näringslivsrådet har
inrättats och sammanträtt
två gånger, senast i mars
2017.

Pågående

Ett förslag till strategi finns
framtaget, för behandling
på RUN i maj 2017.

Pågående

Ett förslag är framtaget i
näringslivschefsnätverket.
Information har lämnats
vid sammanträde med
RUN:s presidium.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet
av den regionala
skogsstrategin

Ännu ej påbörjat

Uppdraget är inte påbörjat

Klar

Arbete har skett inom
kulturnämndens ordinarie
uppdrag exempelvis
genom driftsanslag till
regionala
kulturverksamheter och
genom särskilda projekt..

Planerad

Ännu ej genomfört.
Planerat genomförande
höst/vinter 2017.

Klar

Kollektivtrafiken
samordnas med övrig
samhällsplanering i och
med att kommunernas
samtliga översiktsplaner
och detaljplaner m.m.
granskas ur flera
perspektiv inom Region
Kronoberg. Innan
yttranden eller svar avges
bereds dessa av
planeringsrådet som
består av kompetenser
från kollektivtrafikmyndigheten, länstrafiken,

Stötta den konstnärliga utvecklingen
och arbeta för att kulturen ska nå
länets invånare
Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut till
fler människor, till exempel på
äldreboenden och att inkludera
nyanlända i kulturaktiviteter.

Trafiknämnden

Pågående

Kollektivtrafiken ska samordnas med
övrig samhällsplanering
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planeringsavdelningen
(miljö och fastighet) samt
regionala utvecklingsavdelningen,
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EKONOMI
”Region Kronoberg ska ha
en stabil ekonomi som
kännetecknas av
långsiktighet och
hållbarhet”
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr. Helårsprognosen per mars månad pekar på ett
nollresultat för 2017 vilket är 62 mnkr sämre än budgeterat 2017.

Måluppfyllelse mars 2017

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen
ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.

Ekonomi i balans
Utfall
mars 2017

Målvärde 2017

Prognos 2017

Målvärde 2019

0,7 % (11 mnkr)

1,1 % (62 mnkr)

0,0 %(+/- 0 mnkr)

1 % över tid

Balanskravsresultat;
Resultatet ska årligen uppfylla
det lagstadgade balanskravet.

11 mnkr

Större än 0

+/- 0

Större än 0

Kostnad för hyrpersonal inom
hälso- och sjukvården

53 mnkr

100 mnkr

191 mnkr

40 mnkr

Ja, målvärde
uppnås samtliga
dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr
kommer att
uppnås samtliga
årets dagar

Minst 450 mnkr

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning

1,9 %

2,0 %

3,0 %

3,0 %

Självfinansieringsgrad,
investeringar
(årets investeringar i förhållande
till årets resultat + årets
avskrivningar)

79 %

43 %

50 %

34 %

54,4 %

52,0 %

53,0 %

52,5 %

Styrtal
Resultat (%) i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Betalningsberedskap – årets alla
dagar

Självfinansiering, länstrafiken
totalt
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Ett projekt för översyn och utarbetande av en ny ekonomistyrningsmodell för Region Kronoberg pågår
sedan hösten 2015 och beräknas vara färdig under första delen av 2018. Med ekonomistyrning avses en
medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten
genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för
tilldelade resurser och fastställda mål. Översynen fokuserar på bland annat resursfördelningsmodeller,
budgeteringsprinciper, uppföljning samt förenkling av administrativa rutiner inom ekonomiområdet.
Under första kvartalet har en revidering av reglementet för den finansiella verksamheten färdigställts
och behandlats politiskt i syfte att förbättra och utveckla Region Kronobergs finansförvaltning.
Under 2017 pågår arbetet med att implementera det nya ekonomisystemet (CGI, upphandlades 2016)
som ska sättas i drift från och med 1 januari 2018.
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultatuppföljning för perioden januari - mars 2017
(mnkr)

Utfall
jan-mar
2017

Budget
jan-mar
2017

Utfall
jan-mar
2016

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

177

171

5

168

5,1 %

647

648

1

Sålda tjänster

103

108

-5

103

0,4 %

436

415

-21

Övriga intäkter

93

74

19

98

-5,3 %

294

328

35

373

354

19

369

1,0 %

1 377

1 391

14

-970

-991

20

-896

8,3 %

-3 637

-3 602

37

-53

-12

-42

-33

62,1 %

-47

-191

-144

-108

-113

5

-105

3,3 %

-452

-468

-16

-65

-66

1

-65

0,9 %

-256

-256

0

Trafik

-206

-200

-5

-190

8,4 %

-770

-763

7

Läkemedel

-168

-166

-2

-162

3,4 %

-663

-670

-7

Övriga kostnader

-260

-253

-7

-239

9,0 %

-1 017

-998

17

-51

-50

-1

-51

0,6 %

-197

-214

-17

Summa kostnader

-1 882

-1 851

-31

-1 740

8,2 %

-7 040

-7 162

-122

Verksamhetens
nettokostnad

-1 509

-1 496

-12

-1 371

10,1 %

-5 663

-5 771

-108

1 193

1 203

-10

1 133

5,3 %

4 555

4 515

-40

322

316

7

287

12,4 %

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

7

22

-16

49

84

1

-83

Finansnetto

4

-6

10

2

-22

-1

21

11

16

-5

51

62

0

-62

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal
Köpt vård
Offentligt finansierad
privat vård

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag

Resultat

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. mars ett resultat före finansnetto på 7 mnkr
vilket är 16 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 4 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 11 mnkr.
Intäktssidan visar ett överskott vilket främst förklaras av att specialdestinerade statsbidrag faller ut med
högre belopp än budgeterat. På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av
vakanser och frånvaro. Överskottet avseende personalkostnader förmår dock inte matcha de höga
kostnaderna för hyrpersonal, som ackumulerat uppgår till 53 mnkr vilket är 42 mnkr mer än budgeterat.
Merkostnaden jämfört med egen personal beräknas till ca 32 mnkr.
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är lägre till följd av att
skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock till stor del upp av
att utfallet från utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Den positiva avvikelsen avseende finansnettot förklaras av reavinster från försäljning av värdepapper
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Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal
25 000 000
20 000 000
15 000 000

Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
5 000 000
-

Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling
kan ännu inte ses. Kostnaderna för de två sista månaderna 2016 var höga. Utfallet för januari 2017
innebar en återgång till en nivå i linje med tidigare trend men därefter så skjuter kostnaderna återigen i
höjden. Kostnaden för hyrpersonal har ökat med över 60 % de tre första månaderna 2017 jämfört med
samma period 2016.
Helårsprognos
Prognosen för helåret är ett nollresultat vilket är 62 mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
Den negativa avvikelsen förklaras till största delen av höga kostnader för hyrpersonal inom hälso- och
sjukvården. Övriga intäkter prognosticeras ge ett överskott vilket främst förklaras av ett högre utfall än
budgeterat för specialdestinerade statsbidrag. Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd
av vakanser och frånvaro. Stora investeringar inom MT och IT gör att kostnaden för avskrivningar
beräknas blir högre än budgeterat.
Senaste skatteprognosen från 27 april ger ett skatteutfall som är 40 mnkr lägre än vad som budgeterats.
Den försämrade skatteprognosen balanseras upp av att utfallet från utjämningssystemet och generella
statsbidrag beräknas bli 65 mnkr högre än budget, inkluderat att överenskommelsen avseende
läkemedelsförmånen blev 54 mnkr bättre än budgeterat.
Finansnettot förväntas bli 21 mnkr bättre än budget till följd av reavinster på försäljningar av
värdepapper inom överlikviditets- och pensionsförvaltningen.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 10,1 % under första kvartalet 2017 jämfört med utfallet första kvartalet
2016. Nettokostnadsökningen är betydligt högre än genomsnittet i riket för perioden som är ca 5,1 %.
Budgeterad nettokostnadsökning för helåret 2017 jämfört med bokslut 2016 är 4,5 %, (för kvartal 1 är
den budgeterade ökningen 9,1 %, varav ökade pensionskostnader står för 2,9 % av ökningen).
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8,0%

7,6%

7,3%

7,3%

7,0%

6,3%

6,0%
5,0%

4,9%

4,0%

3,7%

3,0%
2,0%
1,0%

6,5%

4,3%

4,3%

4,5%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

2014

2015
2016
prognos 2017
Skatter o generella statsbidrag

Den höga nettokostnadsökningen första kvartalet förklaras till stor del av att nettokostnaden inom
Hälso- och sjukvårdsnämndens ökat med 10,5 %. Hyrpersonalen, vars kostnader ökat med över 60 %
under perioden, är den främsta faktorn till den höga nettokostnadsökningen inom hälso- och
sjukvården. Även Regionala utvecklingsnämnden och Trafiknämnden redovisar hög
nettokostnadsutveckling.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2017 på 6,5 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 4,9 % jämfört med föregående år.

Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2017 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2017 är det av regionfullmäktige beslutade målet för Region Kronoberg att det justerade resultatet
enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 1,1 %. Det
motsvarar det budgeterade resultatet på 62 mnkr.
Prognosen om ett nollresultatet efter balanskravsutredning innebär att balanskravet uppfylls men att det
finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte nås.
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Resultat och prognos per nämnd för perioden januari – mars 2017
Utfall
jan-mars
2017
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Budget
jan-mars
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

-1 026

-981

-45

-3 819

-3 845

-3 975

-130

Trafiknämnd

-74

-78

4

-285

-319

-308

11

Regional
utvecklingsnämnd

-15

-14

-1

-51

-56

-56

0

Kulturnämnd

-13

-14

1

-52

-56

-56

0

-2

-3

1

-7

-11

-11

0

Vårdval

-250

-253

4

-982

-1 019

-1 015

4

Regionstyrelsen

-129

-153

24

-365

-358

-351

7

Verksamhetens
nettokostnad

-1 509

-1 496

-12

-5 561

-5 663

-5 771

-108

1 193

1 203

-10

4 396

4 555

4 515

-40

322

316

7

1 204

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

7

22

-16

39

84

1

-83

Finansnetto

4

-6

10

11

-22

-1

21

11

16

-5

50

62

0

-62

Styrelsen för Grimslövs
folkhögskola

Skatteintäkter
Statsbidrag

Resultat

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens resultat försämras med 21 mnkr i mars och uppgår ackumulerat till -45 mnkr.
Resultatet förklaras i allt väsentligt av bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal, där
utvecklingen har försämrats jämfört med bokslut 2016. Resultatet inkluderar engångskostnader på 8
mnkr för avgångsvederlag och korrigering av felaktighet i bokslut. Kostnaden för hyrpersonal är
ackumulerat 53 mnkr, att jämföra med 33 mnkr mars 2016. Merkostnaden jämfört med egen personal
uppgår till ca 32 mnkr.
Den ekonomiska resultatutvecklingen bedöms fortsatt negativ. Centrumen ser ett fortsatt behov av att
anlita hyrpersonal för att undvika ett reducerat vårdutbud. Verksamheternas inlämnade prognoser
indikerar ett årsresultat på -190 mnkr, främst orsakad av den försämrade kostnadsutvecklingen för
hyrpersonal samt de beslutade satsningarna inom primärvård och OB-tillägg. Ett åtgärdsprogram
kommer att genomföras med syfte att reducera kostnader motsvarande 60 mnkr. Främsta åtgärd blir att
påskynda utfasningen av hyrpersonal. Prognosen för 2017, inklusive effekt av åtgärdsprogram, är ett
underskott på 130 mnkr.
Trafiknämnden
Periodens resultat är 4,5 mnkr bättre än budget. De största positiva avvikelserna gentemot budget är
Teknik och omkostnader, Växjö Stadstrafik, Krösatåg Nord samt Öresundståg. De största negativa
avvikelserna gentemot budget är Krösatåg Syd samt Regiontrafiken.
Prognosen för helåret är ett resultat på 11 mnkr bättre än budget. Prognosen är baserad på utfallet
första kvartalet samt en bedömning av utvecklingen under resten av året. Avstängningen av ett spår på
södra Stambanan under drygt två månader april – juni bedöms i första hand få negativa effekter på
Krösatåg Syd medan Öresundstågstrafiken förhoppningsvis kan utföras enligt plan. I Växjö stadstrafik
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kommer vintertidtabellen att förlängas vilket ger ökade intäkter. Införandet av närtrafiken kommer att
påbörjas under hösten med Tingsryds kommun som första kommun.
Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 54,4 % jämfört med 55,4 % för
samma period 2016. Prognosen för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,0 % jämfört med
budget på 52,1 %.
Regional utvecklingsnämnd
För årets första tre månader visar Regional Utveckling ett underskott på knappt 1 mnkr. Avvikelsen
beror till största del på periodisering av budget. Kunskap och lärande har största underskottet vilket
beror på att kurser och konferenser inte har bedrivits i någon större utsträckning under årets första
månader. Interkommunala ersättningen är dessutom periodiserad på helår i budgeten men kostnaderna
har uppstått i början av året. På Hållbar Tillväxt har kostnader uppstått i större utsträckning än
budgeterat i början på året. Verksamheten har projektfinansierats i något lägre grad än budgeterat.
Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med budget.
Kulturnämnd
Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på 1 mnkr jämfört med budget. Den positiva
avvikelsen beror dels på periodisering av bidrag till studie- och ungdomsförbund dels på att egna
medlen inte nyttjats ännu. På förvaltningen har inte budgeten för arbetet med kulturplanen använts
ännu.
Prognosen för helåret är att budget ska följas.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Utfallet för perioden är knappt 1 mnkr bättre än budget. Ekonomin ser i nuläget stabil ut vilket främst
beror på uppdragsutbildningarna och uthyrningen av Ekhagen Kurs & Konferens. Flera oberoende
ekonomiska ben att stå på säkerhetsställer stabiliteten. Antal deltagare har minskat något jämfört med
höstterminstarten 2016 och det syns också på internatet där det i nuläget finns 10 lediga rum.
Utfall jämfört med budget vid årets slut blir med största sannolikhet positivt.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt
tandvårdsstöd. För årets första tre månader visar enheten totalt ett resultat på 3,5 mnkr jämfört med
budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 4,2 mnkr bättre än budget.
För Vårdval primärvård är resultatet för perioden 2,2 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 0,2 mnkr. I prognosen har beaktats att läkarbristen gör att det förväntas göras färre
hembesök och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. Beaktats har också
förväntade återbetalningar till följd av att den integrerade missbruksmottagningen troligtvis inte
kommer igång förrän under senhösten 2017. Prognosen dras ned av de inte finansierade besluten att
anställa fler ST-läkare inom allmän medicin och höja lönen för samtliga ST-läkare inom allmän medicin,
vilket sammantaget förväntas ge ett underskott på 6 mnkr. Prognosen dras också ned av att Hälso- och
sjukvårdspengen förväntas ge ett underskott på 1,7 mnkr till följd av att befolkningsökningen varit
större än ursprungligt prognosticerat
Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 1,3 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 5 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster.
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Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett resultat i nivå med budget för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 1 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
införandet av fri tandvård för 20-21 åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För årets första tre månade så redovisar Regiostyrelen totalt ett överskott på 24 mnkr. Alla fyra
enheterna visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av
periodiseringseffekter och lägre personalkostnader.
Prognosen för helåret är ett resultat som är 7 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras
främst av ett förväntat högre utfall avseende specialdestinerade statsbidrag och att personalkostnaderna,
inkl. pensionskostnader, förväntas bli lägre än budgeterat. Prognosen påverkas negativt av att
avskrivningskostnaderna förväntas öka.
Finansiering
Prognosen för finansieringen beräknas sammantaget ge ett överskott på 46 mnkr.
Skatteintäkterna förväntas bli 40 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för
slutavräkning på 2017 års skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas bli 65
mnkr högre än budgeterat främst till följd av högre inkomstutjämningsbidrag och bidrag för läkemedel.
Avvikelsen gällande regleringsavgift och övriga statsbidrag avser en flytt av bidrag och är ingen
avvikelse i egentlig mening.
Prognosen för de finansiella kostnaderna och intäkterna visar ett överskott på 21 mnkr.
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Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-mars
2017

Prognos
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

1 193

4 515

4 555

-40

4 336

179

Preliminärskatt

1 200

4 542

4 555

-13

4349

193

-7

-27

0

-27

-13

-14

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

322

1258

1193

+65

1 169

89

Inkomstutjämningsbidrag

245

930

911

+19

862

68

Kostnadsutjämningsavg.

-48

-182

-175

-7

-165

-17

12

45

45

0

44

1

Regleringsavgift

-20

-77

-93

+16

-91

14

Bidrag läkemedel inom
förmånen

122

499

445

+54

460

39

11

43

60

-17

59

-16

1 515

5 773

5 747

26

5 505

268

Finansiella intäkter

14

34

12

22

21

13

Finansiella kostnader

-9

-35

-34

-1

-14

-21

varav finansiell del
pensioner

-8

-34

-33

-1

-10

1 520

5 771

5 725

46

5 511

Avräkning skatteintäkter

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag

Summa
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Förändring
%

4,1%

6,8%

4,9%

-24
261

4,7%

FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som vi förfogar över.
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i
tre delar; löpande likviditet, överlikviditetsförvaltning och pensionsförvaltning. Totalt uppgår de
finansiella medlen till drygt 2,0 miljarder kronor. Region Kronoberg har inte några banklån.
(Belopp i mnkr)

Mars 2017

Mars 2016

Dec 2016

81

543

-44

1 285

689

1 283

665

643

653

2 031

1 875

1 939

Likviditet (drift)
Överlikviditet
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

Marknadskommentar
Kvällen den 28e februari höll Donald Trump sitt första tal till den amerikanska kongressen. Talet höll
en något mer försonande ton men inga konkreta åtgärder kring skatter, handelspolitik eller immigration
presenterades. Enligt Trump arbetas det dock på en historisk skattereform.
Under mars månad var de finansiella marknadernas blickar riktade mot USA där Federal Reserve
meddelade att de valt att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till spannet 0,75-1,00procent.
Höjningen var väntad bland investerare och fick en positiv effekt på marknaderna. I slutet av månaden
misslyckades Donald Trump dock med att få majoritet i kongressen för att riva upp sjukvårdsreformen
Obamacare. Detta fick en negativ effekt på marknaderna på grund av oro för att Donald Trump inte
ska kunna driva igenom de skattelättnader som utlovats.
Den svenska ekonomin fortsätter att växa. BNP steg med 2,3% i årstakt under det fjärde kvartalet 2016.
Statistiken visade på en bred tillväxt. Både privat och offentlig konsumtion växer och svensk export
överraskade positivt. För helåret 2016 landade BNP-tillväxten på 3,3%, något högre än Riksbankens
prognos. Därmed har svensk ekonomi vuxit snabbare än sin långsiktiga potential tre år i följd. Om detta
leder till högre i svensk inflation återstår att se.
Likvida medel och överlikviditetsförvaltning
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 mars 2017 till 81 mkr. Det är en
ökning från årsskiftet med 125 mnkr.
Syftet med överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs
kortsiktigt. Målet är att avkastningen över tid ska överträffa jämförelseindexet OMRX Bond.
Marknadsvärdet på överlikviditetsförvaltningen uppgick per den 31 december 2016 till 1332 mkr och
per 31 mars 2017 var marknadsvärdet 1343 mkr. Orealiserad avkastning har sedan årsskiftet varit 0,8
procent vilket är 0,8 procent bättre än jämförelseindexet OMRX Bond.

Tillgångsslag

Index

Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

Totalportföljen

OMRX bond

0,8%

0,0%

+0,8%
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Pensionsförvaltning
För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mkr till en
pensionsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.
Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2016 till 740 mkr. Per den 31 mars 2017 var
marknadsvärdet 757 mkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 1,9 procent.
Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick
under perioden till 10,5 mkr.
Totala pensionsförpliktelserna
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2017 till 757 mkr vilket motsvarar 16 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4739 mkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 3,0 miljarder kronor
och återlånas i verksamheten.
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet kommer Region Kronoberg de närmaste åren att stå inför ett omfattande
nyinvesteringsprogram. Investeringarna ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra
effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader.
Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.
Investeringsramen i budget 2017 uppgår till 597 mnkr, men i regionstyrelsens beslutade
investeringsplan i januari 2017 uppgår beloppet till 432 mnkr.

Utfall
jan-mars
2017

Budget
2017

Investeringsplan 2017

Prognos
2017

Utfall
Helår
2016

Informationsteknik

11

38

53

53

32

Medicinsk teknik och övriga inventarier

24

49

112

112

94

Fastigheter

26

483

224

224

136

Övriga inventarier

15

27

43

43

20

Totalt

79

597

432

432

283

(Belopp i mnkr)

Självfinansieringsgraden var under första kvartalet 2017, 79 procent.
Investeringar i informationsteknik
Investeringar i informationsteknik på 11 miljon kronor för januari-mars följer plan och avser
framförallt:
-

IT-infrastruktur Lagring – Ny regiongemensam plattform
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya moduler
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya databasservrar

I IT- budgeten för helåret på 53 miljoner kronor, ingår 15 miljoner kronor för investeringar som
beviljades 2016 men där anskaffning och implementation kommer ske under 2017.
Vidare under 2017 bedöms investeringar i informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret
är 53 miljoner kronor.
Investeringar i medicinteknisk utrustning
Under första kvartalet 2017 är utfallet 24 miljoner kronor. Främst är det utrustning i de stora pågående
ombyggnadsprojekten på ögonkliniken, röntgen och klinisk kemi som belastat budgeten, men också
investeringar som exempelvis läkemedelsautomater till vuxenpsykiatrin, respiratorer med befuktare till
neonatalavdelningen samt färgningsmaskin för ökad patientsäkerhet då prover processas optimalt till
klinisk patologi och cytologi.
Förväntat utfall för året följer investeringsplan 2017.
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Fastighetsinvesteringar
Fastighetsinvesteringarna till och med mars uppgår till 26 miljoner kronor.
På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår ombyggnaden av röntgenavdelningen, klinisk kemi och
ögonmottagningen. På Ljungby lasarett (LL) pågår ombyggnad av klinisk kemi.
På Sigfridsområdet pågår lednings- och markarbeten för nybyggnaden av vuxenpsykiatri samt
habiliteringen. Förfrågningsunderlag för nybyggnaden av vuxenpsykiatri är färdigställt och anbud
kommer in i maj. Detaljprojektering av habiliteringen pågår.
På LL pågår upphandling av konsulter för detaljprojektering av beslutad ombyggnad av
vårdavdelningar. På CLV är nytt parkeringsdäck upphandlat och påbörjas i slutet av april. Prognos för
helåret är 224 miljoner kronor.
Övriga inventarier
Övriga investeringar under första kvartalet uppgår till 15 miljoner kronor och avser främst tekniska
hjälpmedel och investeringar inom rättspsykiatri. Övriga inventarier förväntas utfalla enligt
investeringsplan 2017.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

Status

Kommentar

Pågående

Ständigt pågående
uppdrag.
Den ekonomiska ramen
sätter gränsen för vad
som kan genomföras och
förväntade effekter ska
alltid redovisas vid
införandet av nya
åtgärder. Finansiering ska
framgå vid alla beslut som
medför en tillkommande
kostnad.

Pågående

Översynen fokuserar på
bland annat
resursfördelningsmodeller,
budgeteringsprinciper,
uppföljning samt
förenkling av
administrativa rutiner inom
ekonomiområdet.
Förväntas vara klar våren
2018.

Pågående

Flera handlingsplaner och
åtgärder kopplade till
nationella SKL-projektet
med oberoende av
hyrpersonal. QlikViewapplikation under
utveckling för att
månadsvis kunna göra
denna uppföljning.

Ta fram en ekonomistyrningsmodell
för att skapa bättre förutsättningar att
hålla budgeten.

Pågående

Omvärldsanalys och
benchmarking pågår.
Även en intern
undersökning av hur
verksamheten ser på
ekonomistyrning och vilka
incitament och styreffekter
en förändrad modell kan
få.

Trafiknämnden ska sätta mål för och
redovisa självfinansieringsgrad för
samtliga trafikslag

Klar

Trafiknämnden redovisar
detta månadsvis i
månadssammandrag

Regionens nämnder och styrelser
ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. En viktig
förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.

Regionstyrelsen

Fortsätta översyn och
implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region
Kronoberg

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta
mål och följa upp och redovisa
ordinarie personal, vikarier och
hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum

Trafiknämnden

44
Page 52 of 68

SAMMANFATTNING AV
NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Flertalet av de indikatorer och styrtal som avser invånarnas upplevelse av hälso- och sjukvården mäts en
gång per år eller mer sällan varför det inte kan redovisas uppdaterade siffror inom flera områden.

INVÅNARE
Tidigare redovisade resultat visar att kronobergarna har en väldigt god upplevelse av vården. Vi har
generellt bättre värden än riket och på de flesta indikatorer (Vården i siffror) ligger region Kronoberg
bland de sex bästa. Det gäller såväl förtroende generellt som positiva upplevelser av respekt och
bemötande, tillgänglighet, delaktighet, information och kunskap .Det utvecklingsarbete som nu
genomförs i invånarperspektivet följer i stort framtagna handlingsplaner. När det gäller arbetet för
sänkta sjukpenningtal redovisas en avtagande ökningstakt, utbildningsinsatser genomförs avseende
personcentrerad vård och förbättrade levnadsvanor kan noteras gällande tobak.

MEDARBETARE
Sett ur ett medarbetarperspektiv har årets inledning präglats av fortsatta bemanningssvårigheter inom
hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning
som behövs påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Beslut om flera satsningar
avseende höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har fattats, som till del börjar gälla från 1 april.
Frånvarotid och övertid ökar bland annat på grund av ökad sjukskrivning och fler föräldraledigheter.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Införande av e-hälsa pågår men fortfarande finns behov av satsningar för en snabbare utveckling.
Antalet vårdkonton i e-tjänster visar en positiv utveckling. Flera verksamheter erbjuder möjlighet att
boka, omboka eller avboka sina tider via webbtidbok. Dialog pågår om att i större utsträckning
använda sig av videobesök som ytterligare en möjlighet för patienten att ha kontakt med vården.
Tidigare piloter har nu permanentats och planen är att bredda till fler verksamheter. Kronoberg är bäst i
landet gällande digitalisering i ambulanser.
Antalet patientnämndsärenden är betydligt färre än tidigare och andelen som besvaras i tid ligger på en
hög nivå.
När det gäller tillgänglighet redovisar primärvården en telefontillgänglighet som innebär att 93 % av
patienterna får bedömning och råd samma dag. För andelen patienter som efter bedömt behov får ett
besök inom 7 dagar uppfylls målsättningen på 90 %. Ambulansverksamhetens prio1-uppdrag som nås
inom 10 minuter har ökat från 54 % i mars 2016 till 57 % 2017. För planerad specialistsjukvård redovisas
en försämrad tillgänglighet men utvecklingen följer riksgenomsnittet. Vårdgarantin nås till 82 % för
läkarbesök och 74 % för operation/behandling. Antalet väntande till fördjupad utredning inom barn- och
ungdomspsykiatrin fortsätter att öka och uppgår nu till 292 patienter, bl.a. som följd av ett ökat inflöde.
För undersökningar inom medicinsk service redovisas generellt sett minskade väntetider efter årsskiftet,

45
Page 53 of 68

men måltalen för väntetiderna har ännu inte uppnåtts. Tandvården har god tillgänglighet för akuta
patienter.
Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) fungerar mycket bra, ett exempel är prostatacancer
processen där Kronoberg har de lägsta väntetiderna till PAD och operation i riket. Produktions och
kapacitetsplanering pågår inom nya verksamheter enligt plan, men med en långsammare införandetakt.
Den totala produktionen ökar med ca 5,5 %, varav den sammanvägda sjukvårdsproduktionen för besök
och vårdtillfällen/vårddagar i egen regi är ca 3 %. Ökningen hänförs till planerad öppen och sluten vård
av generell karaktär, samtidigt som den akuta vården minskar generellt. Antal disponibla vårdplatser är
38 färre jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har kommunernas möjlighet att ta hem
medicinskt färdigbehandlade patienter försämrats, vilket motsvarar 21 vårdplatser. En ökning med 3
vårdplatser.

EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens resultat jämfört med budget uppgår ackumulerat efter mars till -45,3 mnkr.
Resultatet förklaras till största del av bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal, där
utvecklingen har försämrats jämfört med bokslut 2016. Resultatet inkluderar även engångskostnader för
avgångsvederlag och korrigering av felaktighet i bokslut. Den ekonomiska resultatutvecklingen bedöms
fortsatt negativ. Centrumens samlade prognoser indikerar ett årsresultat på -190 mnkr, främst orsakad
av den försämrade kostnadsutvecklingen för hyrpersonal samt de beslutade satsningarna inom
primärvård och OB-tillägg som saknar finansiering. Med anledning av detta kommer ett
åtgärdsprogram att genomföras under hösten, med syfte att reducera kostnader motsvarande 60 mnkr.
Prognos för 2017 inklusive effekt av åtgärdsprogram lämnas med -130 mnkr.

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

1 497,6

1 430,0

Kostnader

1 545 9

1 447,8

-48,3

-17,8

Resultat
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TRAFIKNÄMNDEN
INVÅNARE
Utfallet för de utvalda styrtalen inom detta perspektiv kopplat till linjetrafiken är gott. Även i delen som
avser Serviceresor ser vi en förbättring, efter tappet som uppstod vid införandet av ALFA.

MEDARBETARE
Den mätning i MMI, som gjordes under våren samt hösten 2016, visar på ett bra resultat för hela
organisationen. Respektive chef ansvarar för uppföljning och åtgärder på respektive avdelning. Nästa
mätning sker under hösten 2017.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Aktiviteterna enligt beslutade handlingsplaner löper i stort sett på enligt plan. Vissa mål och indikatorer
behöver jämföras per kvartal eller helår, för att vara statistiskt jämförbara.
Marknadsandelen (rullande helår april 2016-mars 2017) uppgår till 10,5 % - vilket är en minskning med
1,2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

EKONOMI
Periodens resultat är en positiv avvikelse mot budget med 4 497 tkr. Prognosen för helåret är ett
överskott på 11 000 tkr.
Prognosen rörande självfinansieringsgrad avseende linjetrafik för innevarande år är 53,0 %.

Jan-Mars
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

229,0

214,0

Kostnader

224,5

207,3

4,5

6,7

Resultat
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan inom de prioriterade områdena för året. Under perioden har bl.a. en modell
för samhällskonsekvensbedömning av länstransportplanen påbörjats, en projektansökan för ett nytt
företagsstöd tagits fram, två samverkansforum kring lokal service arrangerats och fortbildning inom
ramen för ”Barnens bästa i Kronoberg” genomförts.
Styrtalet för RUS-målen följs upp per år och kvarstår därmed på 3/10 mål uppnådda i enlighet med
2016-års årsredovisning. Antalet samhandlingspunkter som är aktiverade har ökat något och ligger strax
över målvärdet, bl.a. genom det intensifierade arbetet kring service och platsutveckling.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
påbörjats. Avdelningen har också haft en gemensam utvecklingsdag med tema jämställdhet. Styrtalen
kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet pågår enligt plan. Kommunikationsplanen för 2016 har utvärderats och en ny plan för 2017 har
lagts fram med fokus på att kommunicera Region Kronoberg som en drivande aktör. Ett förslag för
revidering av Gröna Kronoberg har tagits fram.
Styrtalet som mäter Region Kronobergs aktiva engagemang i projektutvecklingen har för kvartalet
överträffat målet, p.g.a. relativt få ansökningar med god förankring. Utvecklingsindex har tagits fram för
första gången, vilket gör att det går att jämföra utfallet först nästa rapport.

EKONOMI
Arbetet pågår i stort enligt plan. Det nya arbetssättet för att mobilisera projekt har genererat två interna
projektansökningar, medan utlysningen kring konkurrenskraftig produktion skapade stort intresse i
dialogfasen men inga ansökningar inkom.
Projektfinansieringen håller sig relativt konstant och det negativa resultatet beror mestadels på
periodiseringar.

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

27,4

22,1

Kostnader

28,3

20,2

Resultat

-0,9

1,9
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KULTURNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan när det gäller det immateriella kulturarvet och utveckling av Smålandsoperan.
För bild- och formområdet har ansökta medel uteblivit, vilket gjort att det planerade arbetet behöver
revideras. Två av styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
påbörjats. Avdelningen har också haft en gemensam utvecklingsdag med tema jämställdhet. Styrtalen
kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet med att revidera Kulturplanen pågår enligt den beslutade processplanen. Under perioden har
bl.a. ett Kulturforum och tre dialoger med civila samhället genomförts. Detta har inneburit att utfallet
för styrtalet om antal deltagande aktörer från civila samhället har överträffat målet.

EKONOMI
Arbetet pågår enligt plan, men utfallet för den statliga finansieringen är fortsatt lägre än den regionala
uppräkningen. Dialog sker med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Överskottet beror till största del på att utbetalning till studie- och ungdomsförbund inte har utbetalats
samt att egna medel ej har nyttjats ännu.

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

22,8

21,9

Kostnader

21,8

21,1

1,0

0,8

Resultat
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BILAGOR
Resultat per nämnd
Hälso och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning för perioden
Månad - Mars
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2017
Diff

jan-mar

Budget

Diff

Årsbudget

Prognos

2017

Helår

Intäkter
Patientavgifter

15,1

14,0

1,1

41,4

41,4

0,0

161

-1,5

Såld vård inkl
tandvård

56,5

54,0

2,5

160,9

161,0

-0,1

646

0,0

Landstingsersättning

323,6

323,6

0,0

976,2

976,2

0,0

3 839

0,0

Övriga intäkter

108,1

100,9

7,2

308,4

299,8

8,6

1 195

35,1

Summa intäkter

503,3

492,5

10,8

1 486,9

1 478,4

8,5

5 840

33,6

-253,9

-256,2

2,2

-757,4

-772,5

15,1

-3 008

30,7

-20,2

-3,6

-16,6

-52,7

-11,6

-41,1

-47

-144,0

Summa bemanning

-274,1

-259,8

-14,3

-810,1

-784,1

-26,0

-3 055

-113,3

Köpt utomlänsvård

-54,7

-50,0

-4,7

-152,3

-149,7

-2,6

-597

-40,7

Läkemedel

-52,0

-51,2

-0,8

-154,8

-153,6

-1,2

-614

-6,6

Medicinsk service

-26,7

-23,8

-2,9

-76,9

-71,5

-5,5

-286

-16,9

Medicinskt och övrigt
material

-27,4

-23,9

-3,5

-83,2

-71,7

-11,5

-288

-21,4

Övriga kostnader

-82,3

-77,1

-5,1

-237,2

-230,1

-7,1

-917

-22,4

Avskrivningar och
internränta

-7,2

-7,0

-0,2

-21,6

-20,9

-0,7

-84

-3,1

Summa kostnader

-524,4

-492,8

-31,6

-1 536,1

-1 481,5

-54,5

-5 840

-224,4

0,6

0,0

0,6

0,8

0,0

0,8

0

1,3

-20,6

-0,3

-20,3

-48,3

-3,1

-45,2

0

-189,5

0,1

0,2

-0,1

0,5

0,5

0,0

2

0,0

-0,5

-0,1

-0,4

-0,5

-0,4

-0,1

-1

-0,5

-21,0

-0,2

-20,8

-48,3

-3,0

-45,3

0

-190,0

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering

60,0

Resultat inkl åtgärder

-130,0
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Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)

Mar ack
2017

Primärvårds- och rehabcentrum

Mar ack
2016*)

Resultat
2016*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår

-5 589

4 616

-1 977

-12 941

-19 000

-6 394

2 055

-1 081

-10 203

-20 000

805

2 561

-896

-2 738

1 000

-4 270

-4 164

-19 056

-19 161

-45 500

-24 836

-3 432

-58 618

-80 022

-85 000

1 632

681

-4 809

-3 858

-200

Vuxenpsykiatri

-7 719

-3 451

-13 676

-17 944

-37 100

Rättspsykiatri

-2 129

56

1 247

-1 208

-6 400

-467

1 167

2 234

600

-2 000

-43 378

-4 527

-94 654

-134 535

-195 200

-3 845

-15 403

-6 255

5 303

900

varav vårdval
varav rehab + övrigt
Medicin- och akutcentrum
Kirurgi-, kvinno- och barncentrum
Medicinskt servicecentrum

Tandvårdscentrum
Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

1 108

607

4 639

5 141

3 000

-2 737

-14 796

-1 616

10 443

3 900

801

3 536

12 847

10 138

1 300

-45 313

-15 787

-83 423

-113 954

-190 000

Summa HS gemensamt
Projekt
Summa HS totalt inkl projekt
Åtgärder för kostnadsreducering

60 000

Resultat inkl åtgärder

-130 000

Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar
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Trafiknämnden

Resultatuppföljning per trafikslag
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2017

Budgetavv

Länstrafikens Kansli

-7 308

-7 188

-120

-27 021

-30 092

0

LTR Teknik och
omkostnader

-4 140

-6 052

1 912

-21 727

-24 209

2 000

LTR Marknadsföring

-1 358

-1 800

442

-8 107

-7 200

0

-511

-250

-261

-1 707

-1 000

0

KTR Regiontrafik

-29 851

-29 348

-503

-112 568

-117 000

-1 500

KTR Växjö stadstrafik

-15 398

-16 654

1 256

-60 407

-64 400

2 000

-212

-310

98

-916

-1 200

0

KTR Krösatåg Nord

-3 642

-4 961

1 320

-15 176

-19 845

2 500

KTR Krösatåg Syd

-8 488

-7 800

-688

-31 560

-31 200

-2 000

KTR Öresundståg

-1 436

-2 621

1 185

-476

-13 100

5 500

-428

-448

19

-1 497

-1 790

0

Vidarefakt tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-757

-700

-57

-3 203

-5 500

2 500

Serviceresor

-46

-46

0

-468

-382

0

Sjukreseadministration

0

0

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

0

0

0

-64

-64

0

Abonnerad skolskjuts

-106

0

-106

-298

0

0

-73 681

-78 178

4 497

-285 194

-316 982

11 000

LTR Utredningsuppdrag

KTR Älmhult stadstrafik

KTR Pågatåg

Totalsumma
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Regional utvecklingsnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

Internt stöd

3 107

3 608

501

10 187

14 086

0

Projektkontor
ekonomiskt stöd

4 945

4 946

1

17 793

19 785

0

Kunskap och lärande

2 476

1 543

-933

9 162

5 747

0

Folkhälsa och social
utveckling

2 386

2 352

-35

6 723

9 264

0

Hållbar tillväxt

2 197

1 707

-490

6 754

7 115

0

15 111

14 156

-955

50 620

55 997

0

Totalsumma

Kulturnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2016

Budgetavv

664

948

284

2 193

3 758

0

Verksamhetsstöd

12 355

13 071

715

50 292

52 283

0

Totalsumma

13 020

14 019

999

52 485

56 041

0

Administrativt stöd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Resultatuppföljning för perioden
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen
Internat
Restaurang
Ekhagen
Totalsumma

Månad – JAN-MAR

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-2 347

-2 915

568

-8 109

-11 318

0

205

-28

233

313

-147

0

-1

-146

144

-104

-639

0

376

380

-3

1 347

1 518

0

-1 767

-2 709

942

-6 553

-10 587

0
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Regionstyrelsen

Resultatuppföljning för perioden

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - MARS 2017

HELÅR 2017

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

2

-1

3

-7

2

2

Regionstaben

-31

-33

2

-113

-125

-124

0

Regiongemensamt

-92

-110

17

-213

-198

-193

4

-122

-144

22

-332

-320

-316

5

-225

-227

2

-891

-915

-915

0

-4

-5

1

-13

-20

-15

5

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-21

-21

0

-77

-84

-85

-1

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-250

-253

4

-982

-1 019

-1 015

4

Förtroendemannaorganisationen

-8

-10

2

-33

-37

-35

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-8

-10

2

-33

-37

-35

2

-379

-407

27

-1 347

-1 377

-1 366

11

Summa
Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

Verksamhetens
nettokostnad
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Uppföljning av uppdrag beslutade i RF/RS under löpande år

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

Ombyggnad av de fyra
vårdavdelningarna på
Ljungby lasarett. Byggtid
planeras 2018-21.

Pågående

Förändring av
centrumorganisationen har
genomförts och fortsatt
analys och arbete pågår.

Pågående

Regionstyrelsen har vid
sammanträde den 21 mars
fastställt riktlinje för
bortskänkande av
medicinskteknisk utrustning
och andra föremål.
Återremitterat av RF 26 april.

Grön rehabilitering, dnr 14RK1152

Klar

Förslag till FoU-beredningen
att inom ramen för
samverkansavtalet mellan
Region Kronoberg och
Linnéuniversitetet utreda
möjligheten till forskningssamarbete
kring ”naturunderstödda
aktiviteter” med
syfte att stärka fortsatt
självständighet och livskvalitet
med särskilt fokus för
målgruppen
äldre inom länet.

Delårsrapport mars 2016, dnr
16RK440

Klar

Samtliga beslut inarbetade i
andra ärenden/uppdrag

Pågående

Framtagandet av en
handlingsplan pågår. Första
delen är att samla information
om de befintliga samarbetena
och ta fram ett underlag som
visar hur dessa idag uppfyller
de kriterier för samarbeten
som strategin anger, samt ett
par alternativ för hur
kriterierna bättre kan
uppfyllas, där också
eventuellt utträde tas upp.

Klar

Regionstyrelsen beslutade
16RK594 att godkänna
filialverksamhet i Ryssby och
Agunnaryd. Filialerna
öppnades i september 2016.

Klar

Uppdraget är verkställt vid
Primärvårdsforum 161101.
Information finns både på
hemsidan/intranätet och i den
presentation som skickades
ut till parterna.

Klar

Regionstyrelsen godkände
överenskommelsen den 24
januari 2017.

Klar

Beslutet verkställt av
kommunikationsdirektören

Pågående

Under beredning för beslut i
RS under våren

Ljungby lasarett - ombyggnad av
vårdavdelningar, dnr 16RK2234
Översyn av centrumorganisationen i
Region Kronoberg

Ambulanser till hjälpprojekt, dnr
16RK1497

Internationell strategi, dnr 16RK287

Vårdfilialverksamhet i Ryssby och
Agunnaryd, dnr 15RK2137

Vårdval Kronoberg - primärvård,
patienters rätt att söka rätt vård, dnr
16RK688
Beslut om allmän trafikplikt inom
ramen för ny Krösatågsupphandling,
dnr 16RK1497
Kampanj om anmälan till till
donationsregistret, dnr 16RK1495
Tobacco endgame - Rökfritt Sverige
2025, dnr 16RK708
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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Revidering av regionstyrelsens
reglemente i enlighet med
regionfullmäktiges beslut §
57/2016 , dnr 14LTK1096
Reviderade
ekonomistyrningsprinciper för
Region Kronoberg, dnr 16RK1160
Höj säkerheten i
ambulansverksamheten, dnr
15RK1103
Korta väntetiderna till barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, dnr
15RK1903

Klar

Beslutet verkställt av
kanslidirektören

Klar

En årlig översyn av
principerna görs

Pågående

Uppdraget ska
återaktualiseras inom Medicin
och akutcentrum (MAC)

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring 2017.

Hjärtsjukvård genomgång akut
koronart syndrom, dnr 16RK632

Klar

Arbetes första del dvs rutin för
öppet kärl vid akut stor
hjärtinfarkt
genomkombination trombolys
(blodproppslösande
läkemedel) och ev
ballongdilatation start maj-17

Assisterad befruktning
ensamstående, dnr 16RK1202

Klar

Följer de av SKL
rekommenderade nationella
riktlinjerna

Vården av kvinnor med edometrios,
dnr 16RK364

Klar

Vården av endometrios följer
nya nationella riktlinjer. Info
har skickats ut och kvitterats.

Ännu ej påbörjat

Oklart läge. Förändringar på
BUP kommer underlätta
förändring

Pågående

Se även uppdrag om
läkemedels-genomgångar.
SÄBO fungerar idag bra
beträffande läkemedelsgenomgångar. Egenboende i
egna hemmet är svårare.
Dels saknas budget hos vårt
vårdval och läkemedelsenhet
dels saknar kommunerna i
varierande omfattning
resurser.

Klar

Regionstyrelsen godkände
regelverk för medborgares
tillgång till journal via nätet vid
regionstyrelsens
sammanträde den 21 mars

Pågående

Frågeställningen om
prestationsbaserad ersättning
eller anslagsfinansiering ingår
som ett delprojekt i översyn
och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i
Region Kronoberg, som ska
vara klar 2018-03-31. Hälsooch sjukvården har också fått
i uppdrag att "ta fram en
ekonomistyrningsmodell för
att skapa bättre
förutsättningar att hålla
budgeten" samt utreda
möjligheterna att utforma en
"lokal kömiljard". Ett förslag till
beslut ska vara klart 2017-0930.

Pågående

Kostnaden har inte arbetats in
i budgetberedning inför 2018
eftersom namnsättning av
bussar omfattar en betydande

Utvärdera förändringen av
åldersgräns till länets
ungdomsmottagningar, dnr
16RK1571

Läkemedel till äldre på särskilda
boenden, dnr 16RK780

Regelverk för medborgares tillgång
till journal via nätet, dnr 15RK582

Ekonomiska morötter för att
förbättra väntetider i vården

Trafiknämnden

Namnsättning av samtliga bussar i
Kronobergs län, dnr 16RK1036
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kostnadsökning i driftbudget
för trafiknämnden. Frågan
prövas på nytt inför budget
2019.

Regionala
utvecklingsnämnden

Skogsforskning, dnr 15RK1841
Kompetensförsörjningsstrategi för
Kronobergs län 2016-2025 med
handlingsplan, dnr 15RK15
Regional strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden, dnr
15RK1016

Kulturnämnden

Region Kronoberg bör ha en
fristadsregion, dnr 15RK1921

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala skogsstrategin

Klar

Regionfullmäktige fastställde
strategin vid sammanträde
den 1 mars 2017.

Pågående

Ett förslag finns framtaget, för
behandling på RUN i maj
2017

Klar

Arbetet har genomförts enligt
uppdrag. Region Kronoberg
har ingått i långsiktig
överenskommelse med Växjö
kommun gällande det Fria
ordets hus. Diskussion kring
arbete med fristad och
yttrandefrihetsfrågor har
genomförts inom Kommunalt
forum kultur. Resultaten
därifrån integreras i den
reviderade regionala
kulturplanen.
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Produktionsstatistik
Produktionsstatistik mars
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

48 587

46 353

48 085

2 234

502

5%

1%

4 187

4 981

4 529

-794

-342

-16%

-8%

60 938

59 987

55 454

951

5 484

2%

10%

29 555

30 336

25 532

-781

4 023

-3%

16%

1 235

1 100

777

135

458

12%

59%

Vårdtillfällen

36

32

26

4

10

13%

38%

Medelvårdtid

34

34

30

0

4

0%

15%

Beläggning i %

52

55

82

-3

-30

-6%

-36%

551

485

435

66

116

14%

27%

13 007

11 550

11 509

1 457

1 498

13%

13%

5 740

5 533

5 560

207

180

4%

3%

28 160

31 067

31 741

-2 907

-3 581

-9%

-11%

6 373

6 710

6 654

-337

-281

-5%

-4%

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan
vårdgivare
Övrig primärvård och
rehabilitering
Sjukvårdsrådgivningen
besvarade samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Läkarbesök
Sjukv. behandling/
besök annan vårdgivare
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård
Vårddagar (vårdtid i dagar)
Vårdtillfällen
Medelvårdtid

4,4

4,6

4,8

-0,2

-0,4

-5%

-7%

1 246

1 296

1 247

-50

-1

-4%

0%

Förlossningar

553

544

492

9

61

2%

12%

Födda barn

558

550

496

8

62

1%

13%

Beläggning i %

91,3

89,4

87,3

1,8

4,0

2%

5%

341,8

379,7

397,4

-37,9

-55,6

-10%

-14%

Läkarbesök

43 825

42 757

43 612

1 068

213

2%

0%

- varav akutmottagningarna

13 032

13 037

12 753

-5

279

0%

2%

2 429

2 616

2 477

-187

-48

-7%

-2%

19 266

18 477

19 487

789

-221

4%

-1%

9 098

8 627

8 895

471

203

5%

2%

Sjukv. behandling/
besök annan vårdgivare

40 879

37 622

37 152

3257

3727

9%

10%

Besök i dagsjukvård

14 487

14 291

13 403

196

1084

1%

8%

3 813

3 790

3 698

23

115

1%

3%

403

417

348

-14

55

-3%

16%

Operationer i SV

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/
oplanerade besök
- varav planerade återbesök
- varav planerade nybesök

Psykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)
Vårdtillfällen
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Område.
Medelvårdtid

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

9,5

9,1

10,6

0,4

-1,1

4%

-10%

Beläggning i %

72,4

64,4

67,9

8,0

4,5

12%

7%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,7

52,0

1,3

0,0

3%

0%

2 646

2 525

2 421

121

225

5%

9%

727

673

674

54

53

8%

8%

10 252

9 339

10 066

913

186

10%

2%

10 498

11 029

10 351

-531

147

-5%

1%

93,3

95,1

87,9

-1,8

5,4

-2%

6%

118,0

118,0

116,0

0

2

0%

2%

12 122

12 252

11 327

-130

795

-1%

7%

75

72

73

3

2

4%

3%

Antal behandlade patienter

28 845

29 090

29 226

-245

-381

-1%

-1%

Total patienttid, timmar

29 934

28 214

29 370

1 720

564

6%

2%

Röntgen undersökningar

27 168

27 709

26 842

-541

326

-2%

1%

Röntgen CLV

18 645

19 267

18 733

-622

-88

-3%

0%

Röntgen LLL

8 523

8 442

8 109

81

414

1%

5%

18 264

12 714

13 741

5 550

4 523

44%

33%

Kliniska fysiologiska analyser

4 318

4 086

3 803

232

515

6%

14%

Kliniska kemiska analyser

1 206
809

1 121
509

1 092
777

85 300

114 032

8%

10%

Ej uppg

9 333

9 755

-

-

-

-

73 251

72 677

70 065

574

3 186

1%

5%

7 909

7 252

7 267

657

642

9%

9%

Besök, läkare med vårdavtal.

2 126

2 044

2 902

82

-776

4%

-27%

Besök, läkare med ersättning
enligt lag.

4 343

4 164

4 146

179

197

4%

5%

Delegerade besök hos
sjuksköterskor

1 790

1 353

1 848

437

-58

32%

-3%

Sjukgymnastik, vårdavtal

1 318

1 290

1 348

28

-30

2%

-2%

Sjukgymnastik, ersättning
enligt lag.

9 017

9 910

10 836

-893

-1 819

-9%

-17%

Naprapat

514

521

451

-7

63

-1%

14%

Psykoterapeut

443

533

267

-90

176

-17%

66%

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, netto exkl.
permissioner
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Medelvärde per dag
Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Mammografier

Transfusionsmedicin
(serologiska analyser)
Mikrobiologiska analyser
Patologiska och Cytologiska
analyser/remisser
Privata vårdgivare
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