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REGIONDRIEKTÖREN SAMMANFATTAR 2018
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. Både invånare och
samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region
Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att förbättra både
tillgänglighet och kvalitet.
Region Kronobergs redovisar för fjärde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultatet för 2018
uppgår 110 mnkr, årets resultat har dock förbättras avsevärt av relativt stora realisationsvinster i
kapitalförvaltningen. Tuffare ekonomiska tider kommer och vi tillsammans i hela organisationen måste
rusta sig för att möta framtida utmaningar.
Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet. Särskilt glädjande är att när det gäller
förtroende för hälso- och sjukvården ökat några procent i jämförelse med föregående år och Region
Kronoberg placerar sig bland de bästa i jämförelse med samtliga regioner och landsting.
Arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården har under 2018 varit intensivt och fler
verksamheter är idag oberoende av hyrpersonal. Men trots ett omfattande arbete inom hälso- och
sjukvården har det ursprungliga och gemensamma målet för landets regioner om att i januari 2019 vara
oberoende av hyrpersonal, inte nåtts för regionen som helhet. Positivt är att Region Kronoberg har rört
sig tydligt i rätt riktning mot att inte vara beroende av hyrpersonal för att kunna bedriva sin verksamhet.
Idag anlitar regionen hyrpersonal i mindre omfattning än tidigare och totalt har hyrkostnaderna minskat
med cirka 30 miljoner kronor jämfört med 2017.
Inom kollektivtrafiken är den upplevda nöjdheten hos resenärerna oförändrad jämfört med 2017. Med
tanke på de utmaningar som har varit under 2018 med flytten av Växjö Stadstrafik till Kronobergsgatan
samt övriga trafikstörningar på grund av ombyggnationer i Växjö stad får ett oförändrat resultat ses
som mycket positivt.
Ett Kommunalt forum har genomförts med fokus på hur regionala och kommunala kulturpolitiska
styrdokument kan kopplas samman för att stärka arbetet med kultur i hela Kronoberg. Som ett resultat
av detta samt regionfullmäktiges satsning på kultur på okonventionella platser har en överenskommelse
arbetats fram tillsammans med Växjö kommun för att erbjuda konceptet Scensommar till samtliga
kommuner sommaren 2019. Genom samarbetet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att
uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser.
Många stora frågor rör sig i vår organisation just nu. En av dem är kopplad till välfärdens utmaningar
och den resa vi måste göra för att kunna erbjuda kronobergarna service även i framtiden. Våra
kostnader beräknas vara högre än våra intäkter kommande år, om vi inget gör. Det är en situation som
skulle kunna innebära smärtsamma åtgärder som drabbar både medarbetare och kronobergare.
Alternativet är att välja att själva påverka vårt öde, genom att förändra vårt sätt att arbeta och tänka.
Den vägen föredrar jag.
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För att sammanfatta 2018 så vill jag återkomma till att länet Kronoberg är bra mycket starkare och
framgångsrikare än vad många tror. (Även vi själva ibland kanske?) Kopplat till det har vi startat ett
arbete för att skapa en gemensam bild av hur vi ska beskriva Kronoberg som län, ”platsvarumärket
Kronoberg”. Genom att olika aktörer berättar samma berättelse om Kronoberg kan vi stärka en positiv
bild av vårt län. Det kan i sin tur leda till inflyttning, investeringar och annat som ytterligare bidrar till
att vi blir ett livskraftigt län – som har gott om resurser till exempelvis hälso- och sjukvård.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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”xxx”

INVÅNARE
”Utfallet NKI buss/tåg 2018 är
oförändrat mot 2017. Med tanke
på de utmaningar som har varit
under 2018 med flytten av Växjö
Stadstrafik till Kronobergsgatan
samt övriga trafikstörningar på
grund av ombyggnationer i Växjö
stad får ett oförändrat resultat ses
som mycket positivt.”
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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 2018

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 vara fortsatt högt
Styrtal
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

67 %

63 %

66 %

70 %

68 %

68 %

72 %

73 %

68 %

41 %

41 %

60 %

Hälso- och sjukvård
Utvecklingsstrategin Närmare Kronobergarens målbild till 2027 lyfter fram den Nära vården och nära
individen, vilket är grundförutsättningar för att leverera effektivt med hög kvalitet och för att skapa
förtroende för hälso- och sjukvården. Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet.
Särskilt glädjande är att när det gäller förtroende för hälso- och sjukvården ökat några procentenheter i
jämförelse med föregående år och Region Kronoberg placerar sig bland de bästa i jämförelse med
samtliga regioner och landsting.
Personcentrerad vård är viktigt för att patient och närstående ska känna förtroende för och vara
delaktig i vården. Det ska vara tydligt vad man har kommit överens om och hur vårdprocessen kommer
att se ut. Detta stärks genom den påbörjade implementeringen av den nationella modellen med
patientkontrakt liksom arbetet med fast vårdkontakt för patienter med kronisk sjukdom. En
resursgrupp för personer med vårderfarenheter har bildats. Medlemmarna är både patienter och
närstående. Resursgruppen har medverkat i uppdrag som t ex hur videokonsultation och
kallelseprocessen ska vara utformad. De har ingått i juryn för kvalitetspriset, medverkat i konferens
"Berätta för livet" och i uppstarten av arbetet med verksamhetsplan 2019 tillsammans med hälso- och
sjukvårdens ledningsgrupp.
Genom att utveckla nya sätt att vara tillgängliga kommer vården närmare patienten, fysiskt och virtuellt
vilket därmed bidrar till ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården.
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Kollektivtrafik
De kunder som ger betyg fyra eller fem i kundnöjdhetsmätningen redovisas som nöjda i resultatet.
Kunder som ger betyg ett eller två redovisas som missnöjda och kunder som ger betyg tre anses varken
vara nöjda eller missnöjda och tas inte med i resultatet. Andel nöjda i ovanstående resultat är alltså
endast de som har gett betyg fyra eller fem.
2017 byttes mätmetod för NKI för buss/tåg vilket gör att 2017 får ses som nytt basår för detta styrtal,
målvärdet för 2018 sattes utifrån den gamla mätmetoden vilket blir något missvisande.
Utfallet NKI buss/tåg 2018 är oförändrat mot 2017. Med tanke på de utmaningar som har varit under
2018 med flytten av Växjö Stadstrafik till Kronobergsgatan samt övriga trafikstörningar på grund av
ombyggnationer i Växjö stad får ett oförändrat resultat ses som mycket positivt.

Varumärket Region Kronoberg
Varumärkesmätningen som genomfördes i januari 2018 visade generellt bättre resultat än mätningen
2016, och överstiger redan målvärdet för kännedom om varumärket Region Kronoberg för 2018. Fler
kronobergare känner alltså väl till Region Kronoberg och vilka ansvarsområden regionen har.
Förklaringen är att varumärket nu funnits i mer än tre år och de samlade kommunikationsaktiviteter
som genomförts, i kombination med medias bevakning, gjort varumärket inarbetat hos en stor del av
invånarna. I samband med valet 2018 gjorde Region Kronoberg ytterligare kommunikationsinsatser för
att visa vad Region Kronoberg gör, och därmed vilka frågor man påverkar genom att rösta i valet till
regionfullmäktige.
Att ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden är dock inte samma sak som att ha en
positiv bild av varumärket och känna förtroende för vår verksamhet. Fokus i det fortsatta
varumärkesarbetet kommer därför att vara att stärka ett antal profilområden som har stark påverkan på
uppfattningen om Region Kronoberg – till exempel att Region Kronoberg är någon att lita på, att
skattemedel används rätt och att Region Kronoberg är en attraktiv arbetsgivare.
Bland annat planeras någon form av varumärkeskampanj för att stärka bilden av Region Kronobergs
som en organisation som vill kronobergarnas bästa, och som jobbar för att invånarna ska ha ett gott liv
i ett livskraftigt län.
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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 verksamheterna ska vara god
Styrtal

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

Läkarbesök inom primärvård 7 dagar

87 %

88 %

89 %

90 %

66 %

72 %

61 %

70 %

51 %

55 %

59 %

70 %

93 %

93,4 %

94 %

97 %

52,5 %

43 %

33,4 %

60 %

64 %

67 %

71 %

75 %

69 %

74 %

65 %

82 %

2,4 %
(10,4 miljoner
resor)

3,8 %
(10,1 miljoner
resor)

6,1 %
(9,8 miljoner
resor)

3 % årligen

53 %

43 %

52 %

45 %

Läkarbesök inom planerad
specialiserad vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård 0 dagar
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

Hälso- och sjukvård
Region Kronoberg arbetar aktivt och systematiskt för att erbjuda god tillgänglighet till stöd i egenvård,
rådgivning, vård och behandling. Region Kronoberg arbetar för att erbjuda en jämlik tillgång till
samtliga verksamheter.
Kompetensförsörjningen är en svår utmaning i arbetet med att erbjuda en god tillgänglighet. Arbetet
med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården pågår ständigt. Arbetet med hyroberoende
är ett långsiktigt arbete som stärker tillgänglighet och kontinuitet. Det är ett utmanande och svårt
uppdrag som under en övergångsperiod påverkar tillgängligheten negativt i vissa delar av verksamheten.
Genom att låta medarbetarna arbeta på sin högsta kompetensnivå och omfördela arbetsuppgifterna kan
en rimlig tillgänglighet upprätthållas. Det var också det som bidrog till att vården under
semesterperioden kunde genomföras trots ett ansträngt läge med stängda vårdplatser och brist på
personal. Trots hög belastning ställdes i princip inga operationer in pga. vårdplatsbrist. Tillgängligheten
till både mottagning och operation för våra akutfall och cancerpatienter är mycket god.
Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och
om behov finns, tid till besök. Genom att utveckla nya sätt att vara tillgänglig kommer vården närmare
patienten, fysiskt och virtuellt. Vården ska i större utsträckning vara tillgänglig för patienten med hjälp
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av tekniska och digitala lösningar, oberoende av tid och plats och därmed erbjuda en ny vårdnivå för
patienterna.
I Kronoberg har lite mer än hälften av kronobergarna någon gång loggat in i 1177 Vårdguidens etjänster, 241 enheter är anslutna och erbjuder e-tjänster i varierande utsträckning. Antal ärenden har
ökat med 39 procent från föregående år. Närmare 80 000 ärenden kom in via e-tjänsterna under 2018.
Mest används receptförnyelse med cirka 27 000 ärenden, av-/ombokning 15 500, kontakta mig 11 000 ärenden,
beställa tid 8 500, rådgivning 5 600, egenremisser 2 400 (vilket är en 50-procentig ökning).
Det är allt fler enheter som ansluter sig till webbtidboken och vid årets slut var det totalt 140 enheter
(inklusive tandvården) som hade aktiverat webbtidbok. Nya enheter som anslutits kommer från både
primärvård och specialistvård. Det finns dock fortfarande stor potential för högre användning.
Pilotprojekt för införande av integrerad videolösning i vårdinformationssystemet Cosmic startade i
november med målsättningen att kunna breddinföra lösningen under 2019. Lasarettsrehab,
primärvårdsrehab nordost, campushälsan Vårdcentralen Teleborg och Vårdcentralen Capio Hovshaga
är pilotverksamheter.
Diagram: Antal väntande till planerat nybesök hos läkare (juli 2017 – december 2018, 18 månader)

Jämfört med föregående år det en ökning för totalt antal väntande med 375 patienter och vid utgången
av december 2018 väntar 5 819 patienter på planerat nybesök till läkare. Antalet som väntat mer än 90
dagar har ökat med 301 patienter till 948 totalt.
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Diagram: Procentandel väntande till planerat läkarbesök (juli 2017 – december 2018, 18 månader)

I jämförelse med föregående år har andel patienter som väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar
försämrats från 87 procent till 81 procent. ”Kronobergsgarantin” och andelen patienter som väntat mindre
än 60 dagar försämras från 72 procent till 62 procent och ska ställas mot målvärdet 70 procent.
Diagram: Antal väntande till planerad operation/behandling (juli 2017 – december 2018, 18 månader)

Jämfört med december 2017 redovisas en minskning för totalt antal väntande med 291 patienter och
vid utgången av december 2018 väntar 2 919 patienter på operation/behandling.
För enbart elektiva (planerade) operationer i öppen och sluten vård har antal väntande minskat med
285 patienter i jämförelse vid utgången av december 2017.
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Diagram: Procentandel väntande till planerad operation/åtgärd (juli 2017 – december 2018, 18 månader)

Jämfört med december 2017 har andelen patienter som väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar
minskat från 71 procent till 68 procent. Även ”Kronobergsgarantin” har försämrats och andelen patienter
som väntat mindre än 60 dagar har minskat från 55 procent till 51 procent, ska ställas mot målvärdet
70 %.
Diagram: Antal väntande till BUP (augusti 2015 – december 2018, 40 månader)

Inom BUP har antalet väntande ökat till behandling medan det har minskat till nybesök och utredning i
jämförelse med december 2017. Detta ska ses mot en produktionsminskning av nybesök och start av
behandling med 82 besök motsvarande 8 procent. Start av utredning har ökat med 60 besök
motsvarande 22 procent under jan-dec. I nuläget pågår ett fortsatt omställningsarbete utifrån de insatser
som Sirona gjorde 2018 för att på sikt nå verksamhetens tillgänglighetsmål.
Det har skett en fortsatt ökning av antalet uppdrag för ambulansverksamheten, både för ambulans och
lättvårdsambulans. Viss minskning av prio 1 uppdrag men samtidigt ses en ökning av prio 2.
Ambulansresurs dygnet runt i Lessebo kommun startades i november månad. En förbättrad
tillgänglighet ses redan efter två månader.

10

När det gäller medicinsk service har väntetiderna till röntgen förbättras generellt under året. Väntetider
för MR har förkortats mycket då man öppnat upp tider kvällstid och helger och är i december 7 veckor
istället för 30 veckor efter augusti. Däremot har väntetider för CT ökat under året pga ett stort
remissinflöde under sommaren/hösten. Det pågår ett arbete för att komma tillrätta med detta under
2019.
Inom klinisk fysiologi redovisas ökande väntetider för både långtids-EKG och ekokardiografi.
Svarstiderna på analyser är relativt stabila inom både klinisk kemi och klinisk patologi/cytologi. Men
man kan se en liten ökning av svarstiderna i slutet av året på grund av bemanningssvårigheter.
Många patienter har haft behov av besök i folktandvården under året och 2018 besökte 175 000
patienter Folktandvården jämfört med 165 000 2017. Bemanningen har varit ganska god, men det har
funnits vakanser på ett par kliniker bl. a i Lammhult som saknar tandläkare vissa veckor. Flera kliniker
är emellertid, vid årsskiftet fullt bemannade och kan ta emot nya patienter. I januari 2018 invigdes
ytterligare en klinik, Folktandvården Västerbron, i Växjö som är en utvecklingsklinik där nya såväl nya
arbetssätt som nya produkter och behandlingsmetoder testas.
I januari invigdes också en ny mobil enhet. Den nya tandvårdsbussen har allt som behövs för att utföra
fullständig behandling och är också utrustad för att kunna ta emot äldre och rullstolsburna patienter.
Bussen har under året fungerat utmärkt och rullat 4 dagar/vecka. Tyvärr har inte äldreboenden kunnat
besökas som planerat eftersom verksamheten har varit tvungna att prioritera barnen.
Det förebyggande hälsoarbetet har under året fortgått enligt plan såväl när det gäller de yngre barnen
som de sköra äldre. Tandhälsan hos barnen fortsätter dock att försämras och det läggs mycket kraft på
att vända denna trend. Det sker en kontinuerligt att riskbedömning vilket innebär att barn med stor risk
för sjukdom får behandling enligt riktlinjer.
Kollektivtrafik
Nöjdhet med väntetid i telefon för Serviceresor har minskat något jämfört med helhetsresultatet för
2017. De kunder som ger betyg fyra eller fem i kundnöjdhetsmätningen redovisas som nöjda i
resultatet. Kunder som ger betyg ett eller två redovisas som missnöjda och kunder som ger betyg tre
anses varken vara nöjda eller missnöjda och tas inte med i resultatet. Drygt en femtedel (22 procent) ger
betyg tre och anses alltså varken vara nöjda eller missnöjda med väntetiden i telefon. Totalt är det 91
procent som ger betyg tre-fem.
Andel samtal som besvarats inom tre minuter har också minskat under perioden till 65 procent jämfört
med 67 procent för 2017. De främsta orsakerna till detta är dels en utdragen influensaperiod i början av
året med en ökad sjukfrånvaro hos personalen i beställningscentralen som följd. Dels ett förändrat
mönster när samtalen kommer in, några gånger i veckan är det väldigt många som ringer in under
väldigt kort tid och då blir väntetiden tillfälligt längre. Under året har tre av fyra samtal besvarats inom 5
minuter.
Under året har det även inträffat ett par större driftsavbrott i telefonin, detta är ytterligare en faktor som
kan ha haft en negativ påverkan på nöjdheten med tillgängligheten.
Även om andel samtal som besvarats inom 3 minuter har minskat under 2018 så är resultatet sex
procentenheter över uppsatt målvärde. Samtidigt kan konstateras att resultatet för kundernas nöjdhet
med väntetiden ligger tretton procentenheter under målvärdet. Slutsatsen blir att kundernas
förväntningar på god servicenivå är högre ställda än uppsatt målvärde för faktisk servicenivå.
I linjetrafiken genomförde 10,4 miljoner resor 2018 vilket ger en resandeökningen på totalt + 2,4
procent. Ökningen beror delvis på de sommarlovskort som delades ut till länets skolungdomar.
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Kultur
Ett Kommunalt forum har genomförts med fokus på hur regionala och kommunala kulturpolitiska
styrdokument kan kopplas samman för att stärka arbetet med kultur i hela Kronoberg. Som ett resultat
av detta samt regionfullmäktiges satsning på kultur på okonventionella platser har en överenskommelse
arbetats fram tillsammans med Växjö kommun för att erbjuda konceptet Scensommar till samtliga
kommuner sommaren 2019. Genom samarbetet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att
uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser.
Andelen regionala kulturaktiviteter som sker utanför Växjö kommun varierar från år till år. För att
kunna följa utvecklingen i länet över tid har ett kulturindex utarbetats. Att spridningen ökar beror på
flera faktorer. Sedan 2017 ingår även Berättarnätet Kronoberg i kultursamverkansmodellen och
inkluderas därmed i det underlag som ligger till grund för 2018 års utfall. Även studieförbundens
verksamhet inkluderas från och med 2018 års utfall. Det är samtidigt viktigt att notera att Region
Kronobergs kulturindex bygger på en nationell kulturstatistik som är under utveckling med ledning av
Myndigheten för kulturanalys. Indexet speglar en del av verkligheten, med ger inte hela bilden. Däremot
ger statistiken bättre möjlighet att följa utvecklingen över tid.
Det kan också konstateras att Region Kronobergs kulturindex hänger tätt samman med de
prioriteringar som kulturorganisationer med regionala uppdrag gör och hur dessa sammanfaller med
den lokala nivåns prioriteringar och mottagarkapacitet. Ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete har
påbörjats tillsammans med kommunerna och kulturorganisationerna för att skapa bättre
planeringsförutsättningar och utveckla nya modeller för att främja kultur i hela Kronoberg.
En ny årscykel för kulturchefsnätverket implementeras för att öka samverkan mellan kommunerna, det
professionella kulturlivet och det civila samhället. Årscykeln har inneburit mer samverkan mellan länets
kommuner och de regionala kulturorganisationerna redan under 2018.
Inom ramen för aktualitetsprövningen av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025
har gemensamma strategier lyfts för att säkerställa god tillgång till kultur i hela länet.
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INVÅNARNAS VÅRD OCH HÄLSA SKA VARA NÄRA OCH
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 vård och hälsa ska vara nära och jämlik
Styrtal

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

Sjukpenningtalet: kvinnor/män

K 13,8
M 6,6

K 14,6
M 6,9

(Plats 9)

13,0/7,0

870

539

-

1 600

300

313,8

305,2

290 recept/
1 000 invånare

Antal genomförda
1
läkemedelsgenomgångar per år
Antibiotikaförskrivning, antal recept per
2
1000 invånare

Hälso- och sjukvård
När det gäller det försäkringsmedicinska området fortgår satsningen på rehabkoordinatorer i
verksamheten samt utbildning i nyckelverksamheter. Riktade insatser görs i några kommuner med
speciellt höga sjuktal liksom i primärvården och på ortopedkliniken och inom vuxenpsykiatrin.
Läkemedelsenheten genomför tillsammans med verksamheterna fördjupade läkemedelsgenomgångar i
team.
Antibiotikaanvändningen mätt i antal recept/1000 inv minskar jämfört med utfallet för hela 2017 (316
recept/1000 inv) och det är positivt att trenden är bruten, även om det är en bra bit kvar till att nå målet.
Kronoberg tillhör de län som har en högre förskrivning av antibiotika än rikssnittet och ett
kontinuerligt arbete med att få en mer rationell antibiotikaanvändning pågår och samordnas av Stramagruppen/Medicinsk grupp infektion.
En handlingsplan för det långsiktiga arbetet med levnadsvanor ligger till grund för insatser och åtgärder
inom hälsoarbetet. Insatsen riktade hälsosamtal för målgruppen 50-åringar med inriktningen att
förebygga hjärt- och kärlsjukdom är beslutad och det förberedande arbetet för start i primärvården har
pågått under året men blivit försenad pga IT-problem. Inom psykiatrin pågår ett arbete med riktade
hälsosamtal och hälsoundersökningar till personer med psykiskt funktionshinder.

Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare. Ersätter tidigare uppdrag om att Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka: regelbunden sammanvägd bedömning av äldres totala medicinering.
2 Nationell målnivå enligt STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) rekommendationer är 250 recept/
1000 invånare
1
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”xxx”

MEDARBETARE
”Region Kronoberg har ett högt
inflöde av sjuksköterskor vilket är
mycket positivt i det
generationsskifte organisationen
befinner sig i.”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det
innebär att vi arbetar med allt ifrån arbetsgivarfrågor, ledarskap och medarbetarskap till arbetsmiljö och
hälsa. Inom kompetensförsörjningsområdet arbetar vi utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår
från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse 2018

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
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.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

Sjukfrånvaron

5,4 %

5,4 %

5,4 %

5,0 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

65 886

87 148

85 196

40 000

61 431

97 648

59 121

12 500

Läkare

>1

>1

>1

>1

Sjuksköterskor

>1

>1

<1

>1

Undersköterskor

>1

>1

>1

>1

Administrativa tjänster

>1

>1

>1

<1

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
3

Återbesättningsgrad

Hälso- och sjukvården har under året präglats av minskat användande av hyrpersonal, positivt
anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa specialistläkare och
specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden. Det finns också en
generell bild av att kompetensförsörjningen är utmanande för de flesta yrkesgrupper. Hälso- och
sjukvården arbetar vidare med målet att bli oberoende av hyrpersonal och är i jämförelse med övriga
regioner och landsting relativt framgångsrika.
Antalet inom respektive yrkeskategori som anställs i förhållande till antalet som avslutat sin anställning hos
Region Kronoberg under perioden 1 januari till 31 december, mätt i heltidstjänster.
3
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ETT HÄLSOFRÄMJANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH
STARKT MEDARBETARENGAGEMANG GENOMSYRAR
ORGANISATIONEN
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser
Arbetet ”Utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser i Region Kronoberg” pågår och följer plan. En del är att
stärka hälsofrågan som en ledningsfråga samt att genomföra kompetenshöjande insatser på olika nivåer.
Chefsdag med tema ”Hälsofrämjande arbetsplatser” genomfördes under september månad. Vid samma
tillfälle lanserades Region Kronobergs medarbetaridé. Syftet med medarbetaridén är att tydliggöra såväl
Region Kronobergs förväntningar på medarbetarna som vad medarbetarna kan förvänta sig erbjudas av
regionen som arbetsgivare. Arbete med implementering och utbildning av medarbetaridén pågår.
Arbetsmiljö- och hälsoveckor samt hälsokampanjen ”Grön effekt” har genomförts under maj månad.
Ett upplägg för arbetsmiljöteam är framtaget och många verksamheter har bildat arbetsmiljöteam i syfte
att skapa och bibehålla hälsofrämjande arbetsplatser. Flera självinstruerande verktyg har framarbetats i
syfte att kunna användas ute på arbetsplatserna, t ex en film som förklarar begreppet hälsofrämjande
arbetsplatser. Under året har flera prioriterade arbetsplatser förstärkts av ett centralt HR-team. Syftet
med dessa riktade insatser är att ge utökat stöd åt chef och verksamhet, genom t ex grupputveckling,
reflektion och dialog.
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
2018

2017

Sjukfrånvaro i % av arbetstid inkl. timavlönade

5,4

5,4

varav kvinnor

6,0

6,1

varav män

3,3

3,1

29 år eller yngre

4,7

5,1

varav kvinnor

5,1

5,8

varav män

3,7

3,3

30-49 år

4,8

4,8

varav kvinnor

5,6

5,6

varav män

2,5

2,5

50 år eller äldre

6,1

6,0

varav kvinnor

6,7

6,6

varav män

4,1

3,9

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i %

52,9

54,6

varav kvinnor

54,0

56,1

varav män

45,6

44,1
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Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
2018

Region Kronoberg

2017

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

17,1

4,8

12,3

17,1

4,6

12,6

Region Kronoberg når inte sjukfrånvaromålet på 5,0 procent. Den totala sjukfrånvaron (i procent av
ordinarie arbetstid) har inte förändrats sedan föregående år, och uppgår till 5,4 procent. Kvinnornas
sjukfrånvaro har minskat (0,1 %) medan männens sjukfrånvaro har ökat (0,2 %) i jämförelse med
föregående år. Den största ökningen återfinns inom gruppen män 29 år eller yngre (0,5 %), medan den
största minskningen återfinns inom gruppen kvinnor 29 år eller yngre (0,7 %). Högst sjukfrånvaro har
kvinnor som är 50 år eller äldre (6,7 %), medan lägst sjukfrånvaro har män 30-49 år (2,5 %).
Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) minskar från 54,6 procent till 52,9 procent. Sjukfrånvaro i
procent varierar mycket mellan personalgrupperna, från som lägst 1,4 % till som högst 8,8 %.
Sjukfrånvarodagar per snittanställd ligger på samma nivå i jämförelse med föregående år. Den korta
sjukfrånvaron ökar något medan den längre minskar något i jämförelse med föregående år. Ökningen
av den korta sjukfrånvaron härleds till stor del från influensaperioden under inledningen av året. Under
andra delen av året har Region Kronoberg implementerat en ny rehabiliteringsrutin som påskyndar
arbetsgången vid rehabilitering. Nytt är att vid fyra sjukfrånvarotillfällen under en 12 månaders period
ska chefen kalla till ett samtal för att utreda ohälsa och/eller sjukdom. Rehabilitering ska även utredas
vid minst två veckors sjukfrånvaro mot tidigare tre veckor. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro (vid sex
tillfällen eller mer inom 12 månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre än 14 dagar) startas ett
rehabiliteringsärende. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna och systematisk
uppföljning sker på övergripande nivå. De orsaker som framförallt anges i rehabiliteringsärenden är
upprepad korttidsfrånvaro av olika skäl, infektion och fysisk skada. Verksamheterna anger att
sjukfrånvaron till största delen inte är arbetsrelaterad men framhåller samtidigt att det kan vara svårt att
bedöma vad som är arbetsrelaterat.

REGION KRONOBERG ÄR EN ATTRAKTIV, LÄRANDE
OCH UTVECKLANDE ORGANISATION.
Stärka Region Kronoberg som en lärande och utvecklande organisation
Uppdraget kring lärande och utvecklande organisation är slutfört. En ny ledningsorganisation
Forskning utveckling och utbildning (FoUU) bildas från årsskiftet 2018/2019. Arbetet med att
implementera och utveckla en digital helhetslösning i form av en ”lärportal” kommer att pågå under
hela 2019. Även arbetet med funktionella lärandemiljöer fortlöper under 2019.
Ett pilotprojekt med mentorstjänster för erfarna medarbetare genomförs för sjuksköterskor och
undersköterskor inom hälso- och sjukvården under hösten 2018 och våren 2019. Utvärdering kommer
att ske i maj 2019 och därefter tas beslut om implementering ska ske i verksamheterna. Syftet är att
erfarna sjuksköterskor och undersköterskor ska få möjlighet att utvecklas i en roll som mentor och att
nya medarbetare får bättre stöd, introduktion och handledning.
Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
4
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En kraftsamling har genomförts under året för att få till en enhetlig och kvalitetssäkrad introduktion i
syfte att ge en säker vård, få trygga medarbetare samt underlätta för chefer. Arbetet fortsätter under
2019 där den nya ”lärportalen” kommer att vara en viktig sammanhållande digital plattform för
introduktion och utbildningsfrågor.

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL

Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
2018

2017

Läkare

58 852

78 578

Läkare jour

7 034

8 570

Sjuksköterska

61 431

97 638

Psykolog

5 672

1 010

132 989

185 806

Totalt

Under året som helhet har behovet av hyrpersonal avseende läkare och sjuksköterskor minskat markant,
trots ett tydligt trendbrott under hösten där användandet av hyrsjuksköterskor ökade i jämförelse med
föregående år. Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett ett positivt resultat men målet att
vara hyroberoende uppnås inte. Hyrläkare används framförallt inom primärvården, kirurgi- kvinno- och
barncentrum samt psykiatricentrum, men inom i stort sett alla centrum har behovet av hyrläkare
minskat. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinno- och barncentrum, medicin- och
akutcentrum samt inom psykiatricentrum. En ökning av hyrpsykologer inom Barn- och
ungdomspsykiatrin har skett under året. Rättspsykiatrin är hyroberoende på sjuksköterskesidan fr. o m
september månad och på läkarsidan fr. o m november månad.
Arbetet att tillsammans med övriga regioner och landsting bli oberoende av hyrpersonal fortsätter och
har intensifierats under året. Målet för att vara en av hyrpersonal oberoende arbetsgivare är satt till 2 %
av personalkostnaden, utfallet för helåret 2018 ligger nu på 5,0 %. Utfasningen av hyrpersonal är extra
utmanande för primärvårdens vårdcentraler, som är i stort behov av specialister i allmänmedicin och
fortfarande tvingas anlita hyrläkare. Den ansträngda situationen har bland annat krävt tydligare
prioritering bland dem som söker till vårdcentralerna och förändrade arbetssätt. På flera vårdcentraler
finns numera bedömningsmottagningar där patienter träffar sjuksköterskor som bedömer och
behandlar, med läkare som backup om det behövs. Hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar
gällande hyrpersonal och som det ser ut nu kommer det under 2019 att vara brist inom grupperna
allmänspecialister, operationssjuksköterskor och barnmorskor.
Årets vinnare av regionens kvalitetspris blev vuxenpsykiatrin för sitt arbete för att bli oberoende av
hyrläkare. Satsningen involverade hela kliniken, som bland annat har arbetat proaktivt med rekrytering
och skapat ett gynnsamt utbildningsklimat för läkare.
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Anställningsflödet, sjuksköterskor
2018

2017

Nyanställda

115

90

Återanställda

63

52

Totalt

178

142

Avgångar

149

148

varav pension

29

30

Netto

29

-6

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor respektive år. Region Kronoberg har under året
lyckats att rekrytera 178 sjuksköterskor och av dessa är det ca 35 procent (63 personer) som väljer att
återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. I gruppen nyanställda återfinns även de sjuksköterskor
som är nyexaminerade. Under året har Region Kronoberg lyckats att rekrytera 67 nyexaminerade
sjuksköterskor varav 57 sjuksköterskor har examineras från Linnéuniversitetet, vilket är extra glädjande.
Motsvarande för 2017 lyckades verksamheterna rekrytera 51 nyexaminerade sjuksköterskor varav 46 har
examinerats från Linnéuniversitet. De nyexaminerade sjuksköterskorna går nästan till 100 procent till
den somatiska vården. Det kan konstateras att Region Kronoberg har ett högt inflöde av sjuksköterskor
vilket är mycket positivt i det generationsskifte organisationen befinner sig i. En utmaning är att nya
sjuksköterskor ofta är yngre och därmed i högre grad har behov av föräldra- och studieledighet vilket
rekryteringarna inte riktigt förmår täcka. Antal avgångar och pensioneringar är i stort sett oförändrade i
jämförelse med föregående år.

Utbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Under augusti påbörjade ca 45 sjuksköterskor vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Detta är en
förutsättning för att hälso- och sjukvården på sikt ska kunna bli fullbemannade, men det sätter dock
vissa verksamheter under stor press då man har ett relativt stort antal grundutbildade som lämnar
verksamheten för att vidareutbilda sig.
Hälso- och sjukvården har i nuläget en nivå där man rekryterar 35 AT-läkare per år. Det är utmanande
för verksamheten att höja antalet platser till planerade 40 AT-läkare per år och samtidigt bibehålla
kvalitet på tjänstgöringen och dess randningar(praktisk tjänstgöring inom en annan medicinskt
specialitet). Samtidigt är man nu på en relativt hög nivå i förhållande till övriga regioner. Vid årets slut
hade hälso- och sjukvården ca 160 ST-läkare vilket är en ökning mot föregående år.
Hälso- och sjukvårdens uppdrag innebär att aktivt medverka i och säkerställa den framtida
kompetensförsörjningen. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att stärka handledarkompetens,
utveckla lärandemiljöer och optimera studentflödena under terminerna. Hälso- och sjukvården har idag
svårt att rekrytera medarbetare inom flera vårdyrken och man håller nu på med att ta fram en plan för
VFU- samarbete med flera lärosäten i landet. Man tar idag emot undersköterskor/skötarstudenter från
ett stort antal utbildningsanordnare i länet, sjuksköterskor och psykologstudenter från
Linnéuniversitetet, medicinska sekreterare samt specialistundersköterskor från YH-utbildningar
anordnade av Region Kronoberg, läkarstudenter från Lunds och Linköpings universitet, samt ytterligare
studenter från en mängd olika utbildningar och utbildningsanordnare. Man har under de senaste åren
ökat studerandevolymen trots belastnings- och bemanningssituationen.
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Linnéuniversitetet har utökat platserna på sjuksköterskeprogrammet och för att möta VFU behovet har
hälso- och sjukvården under 2018 skapat ytterligare två lärande enheter (ULVE) och introducerat två
nya huvudhandledare som ansvariga för lärandeuppdraget på enheten. Sjuksköterskeutbildningen med
studieort Ljungby är nu etablerad och man har regelbundna uppföljningsmöten med Linnéuniversitetet.
Region Kronoberg finansierar två kliniska adjunkter på halvtid.
Linnéuniversitetet startade 2018 en kompletterande utbildning 60 hp för sjuksköterskor med utländsk
examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Inom denna utbildning har hälso- och sjukvården haft
fyra studenter som gjort sin VFU hos oss varav två nu har anställts. Hälso- och sjukvården har idag fler
studerande i primärvården vilket har avlastat sjukhusvården. En KBT steg 1 utbildning har påbörjats
under hösten 2018 med 25 deltagare från olika verksamheter och med olika professioner. Utbildningen
sker i samverkan med Linnéuniversitetet.
Under inledningen av året arrangerades upplevelseverkstad på våra två sjukhus där elever i åk 8 (ca 2
400 elever) från alla skolor i Kronobergs län hade möjlighet att deltaga. Syftet var att öka intresset för
de olika yrkena inom vården. Yrkesambassadörer från både Region Kronoberg och de åtta
kommunerna deltog i de olika stationerna och eleverna fick gå runt och testa och uppleva hur det kan
vara att arbeta inom vård- och omsorg. Första upplevelseverkstaden genomfördes 2017 och
antagningen till Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2018 visade en ökning av sökande. På
Teknikum finns det nu 2 klasser i jämförelse mot en klass året förut samt i Tingsryd finns en full klass
mot inställt program året innan.

Andelen heltidsanställda/heltidsarbetande

5

2018

2017

2016

Anställda Arbetande Anställda Arbetande Anställda Arbetande
Primärvård

72 %

47 %

67 %

43 %

64 %

42 %

Psykiatrisk vård

94 %

76 %

94 %

78 %

93 %

76 %

Somatisk vård

75 %

55 %

72 %

54 %

68 %

51 %

Tandvård

87 %

57 %

83 %

55 %

81 %

52 %

Region Kronoberg

82 %

63 %

80 %

63 %

78 %

61 %

Sedan 1 januari 2018 är heltid grundprincipen vid nyrekrytering av tillsvidareanställda medarbetare. En
handlingsplan är framtagen tillsammans med samtliga fackliga organisationer inom Region Kronoberg
och utgör en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Arbetet med att avskaffa delade turer fortsätter
under kommande år. Tabellen ovan visar att andelen heltidsanställda har ökat från 78 procent
(november 2016) till 82 procent (november 2018) och andelen heltidsarbetande har ökat från 61
procent (november 2016) till 63 procent (november 2018).
Enligt tabellen nedan har andelen tillsvidareanställda och andelen heltider ökat medan visstidsanställda
och deltider minskar i jämförelse med föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 95,8
procent vid årsskiftet och har ökat med 0,4 procent i jämförelse mot föregående år. Kvinnorna har en
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 95,2 procent (+ 0,5 procent) mot männens 98,0 procent (+- 0
procent). Heltid vid nyrekrytering av tillsvidareanställda medarbetare ger resultat även om det går
långsamt. Utifrån det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet är möjligheten att öka
medarbetares faktiska tjänstgöringsgrad ett viktigt mål.

Tabellen visar andelen heltidsanställda respektive heltidsarbetande (när man reducerat för längre sjukledigheter,
föräldraledigheter och tjänstledigheter) november månad respektive år.
5
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Nyckeltal medarbetare
2018

2017

2016

Antal anställda

6 245

6 073

5 894

varav kvinnor

4 837

4 703

4 595

varav män

1 408

1 370

1 299

Antal tillsvidareanställda

5 787

5 595

5 420

varav heltid

4 793

4 531

4 279

varav deltid

994

1 064

1 141

Antal visstidsanställda

458

478

474

varav heltid

346

355

331

varav deltid

112

123

143

Antal chefer

290

299

279

varav kvinnor

212

223

214

varav män

78

76

65

Antal årsarbetare

5 425

5 299

5 162

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %

95,8

95,4

94,9

varav kvinnor

95,2

94,7

94,0

varav män

98,0

98,0

98,1

Medelålder (år)

44,1

44,4

44,8

varav kvinnor

44,3

44,6

45,0

43,6

43,6

44,0

5,8

5,6

6,1

6

7

varav män
Personalomsättning (%)

8

Antal anställda har ökat med 172 medarbetare (från 6 073 till 6 245) i jämförelse med föregående år.
Region Kronoberg genomgår för närvarande ett generationsskifte som kommer att pågå ett antal år
framöver. Under kommande tioårsperiod kommer nästan en fjärdedel, ca 1 500 medarbetare, att nå 65
års ålder. Resultatet av generationsskiftet märka också i den minskning av medelåldern som har skett de
senaste åren. Medelåldern vid årsskiftet var 44,1 år och har minskat med 0,3 år i jämförelse med
föregående år. Kvinnornas medelålder (44,3 år) är högre än männens (43,6 år). Antal årsarbetare har
ökat med 186 i jämförelse med föregående år och uppgår nu till 5 425 årsarbetare.
Personalomsättningen har ökat något från 5,6 procent till 5,8 procent i jämförelse mot föregående år.
Under året har en lönekartläggning gjorts för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och
män. Osakliga löneskillnader har upptäckts inom sex yrkesgrupper med likvärdigt arbete och en mellan
likvärdiga yrken. Handlingsplaner har upprättats för samtliga för att åtgärda löneskillnaderna.

6Antalet

anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i
månaden.
7Närvarotid är all närvarande tid hos all personal exkl. förtroendevalda politiker. Årsarbetare = summa
närvarotimmar/140 * antal månader (helår 1680).
8”Täljare” antal externa avgångar under vald period.
”Nämnare’’ medeltal anställda som är differensen mellan antal anställda i början och i slutet av perioden genom
periodens kalenderdagar. Endast tillsvidare anställda inkluderas. Ej kända avgångar exkluderas.
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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 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 (kan mätas månadsvis)
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning/dialog om Region
Kronobergs värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

85 %

75 %

70 %

56 %

16 %

-

Målvärde
2018
80 %

75 %

En uppföljning av hur många arbetsplatser som haft dialog om värdegrunden gjordes sommaren 2016,
och den visade att redan då hade ca 70 procent av medarbetarna haft en sådan dialog. Sedan dess tyder
mycket på att fler arbetsplatser kommit igång, eller fortsatt dialogen – bland annat finns en stor
efterfrågan på stöd vid workshops och APT:er på temat värdegrund och förhållningssätt.
Värdegrundsdialog har också integrerats i flera sammanhang, till exempel i det hälsofrämjande arbetet
och vid introduktion av nya medarbetare i regionen. Därför kan vi anta att minst 85 procent av
medarbetarna haft någon form av värdegrundsdialog.
Under hösten lanserades dessutom Region Kronobergs medarbetaridé, vilket ytterligare lyfter
värdegrundens innebörd. Detta eftersom medarbetaridén har en tydlig koppling till
medarbetarperspektivet i värdegrunden. Fokus framåt ligger på att skapa kontinuitet i dialogen – till
exempel genom att hela tiden förnya dialogmaterialet – och att få värdegrunden att genomsyra
medarbetarnas agerande i vardagen.
När det gäller utbildningen om diskrimineringsgrunderna går arbetet långsamt framåt.. Anledningarna
till att så få hittills genomfört utbildningen kan till exempel vara tidsbrist på arbetsplatserna och/eller
bristande kommunikation om att utbildningen finns och att alla ska genomföra den. Det har dock varit
tydligt att utbildningen ska genomföras senast 31 december 2018. Region Kronoberg planerar att
fortsätta kommunicera att utbildningen finns och ska genomföras, och dessutom aktivt komplettera
den med erbjudanden om workshops och koppling till värdegrundsdialog. Region Kronoberg har också
tagit fram en handbok för jämlik kommunikation, ”Att synas på lika villkor”, vilket bör ge ytterligare
draghjälp till frågan om diskriminering.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Förutsättningar för en säker
vård med god kvalitet skapas
genom kunskapsstyrning och
organisation.
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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 2018

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

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

13,9 %

14,6 %

10 %

9,0 %

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

4,0

5,0

-

5,0

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

2,3

3,5

1,2

1,3

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min

93 %

93 %

95 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

97 %

97 %

97 %

99 %

Vårdrelaterade infektioner

9

Hälso- och sjukvård
Utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren ligger som grund för hälso- och sjukvårdens långsiktiga
planering och prioritering av verksamhetsutvecklingen. Under 2018 har en struktur för process och
stöd för verksamheternas utvecklingsarbete tagits fram.
Förutsättningar för en säker vård med god kvalitet skapas genom kunskapsstyrning och organisation.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är
mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och
merkostnaden för att rätta till misstag minskar. Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg bedrivs i
enlighet med Patientsäkerhetslagen med ett systemperspektiv, är långsiktigt och har ett uttalat

9

RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
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patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga. Patientsäkerhet ingår i introduktionen för
alla nyanställda inom vården, vilket har varit en lyckad satsning.
För att ge ännu bättre förutsättningar för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete har det under året
arbetats fram en helt ny organisation för det centrala patientsäkerhetsarbetet inom regionen. Den nya
organisationen – Patientsäkerhetsrådet – startar upp 2019. Syftet är att bredda arbetet. Vårdskador med
olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor del av dessa är
vårdrelaterade infektioner, trycksår eller läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i vården är en vanlig
orsak till att patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att det är en vanlig
orsak till klagomål från patienterna. Därför har utbildningen "Säker kommunikation" genomförts i
samverkan mellan utvecklingsenheten och kliniskt träningscentrum under året.
Generellt kan sägas att det under de senaste åren har det skett en påtaglig minskning av trycksår och nu
ligger de på en stabilt låg nivå. Däremot ger vårdrelaterade infektioner en mer osäker bild beroende på
olika mätmetoder. Vårdrelaterade infektioner var en prioriterad fråga under 2018. Under året har det
varit särskilt fokus på arbetet med att minska infartsrelaterade infektioner och extra tid har lagts på att
förebygga urinvägsrelaterade infektioner samt sjukhusförvärvade lunginflammationer (pneumoni).
Många aktiviteter har genomförts inom området basala hygien- och klädrutiner (BHK) under året. Två
mätningar av följsamhet med efterföljande dialog mellan chef och medarbetare har genomförts.
"Handhygienvecka" genomfördes v. 18.
Ett effektivt resursutnyttjande ger förutsättningar att erbjuda invånarna en trygg och god hälso- och
sjukvård. Ett viktigt verktyg i detta arbete är produktions- och kapacitetsplanering (POK) som nu
successivt börjar ge tydliga effekter. POK-modellen har utvecklats under året och arbetet fortgår i
berörda verksamheter. Det är dock en viss försening av tidsplanen på grund av att verksamheterna har
svårt att avdela resurser till arbetet. Primärvården har i dagsläget problem att fullfölja POK-arbetet med
anledning av bristen på läkare. Genom processkartläggningar och produktions- och
kapacitetsgenomlysning har flaskhalsar i tillgängligheten identifierats och reducerats. Verksamheterna
har möjlighet att i applikationen följa inflöde och planerade besök samt lägga veckovisa kommentarer
till sina produktionsplaner. Effekten så här långt har inneburit bättre kunskaper samt överblick över
verksamheternas produktion och kapacitet. Dessutom bidrar arbetet till att identifiera eventuella brister
som kräver förbättringsarbete.
Piloter med COSMIC Nova Ward Tablet och Nova Physician har påbörjats under året på flera
vårdavdelningar. Med Nova Ward Tablet kan det arbete som sker vid patientens sängkant enkelt
registreras och dokumenteras direkt på plats. Det ger avdelningen möjlighet till översikt av samtliga
patienter men också de patienter som varje personal har ansvar för. Nova Physician är designad för att
stödja läkaren i mötet med patienten. Applikationen ger läkaren möjlighet att arbeta mobilt
med ”journalen i fickan” och underlättar det dagliga arbetet genom att direkt kunna växla mellan att ha
en överblicksbild och att fokusera på en patient.
Ambulansverksamheten i Kronoberg är Sverigeledande i digital utveckling. Integrationen mellan
ambulansjournalen och Cambio Cosmic har fungerat störningsfritt och ambulansverksamheten har
uppmärksammats nationellt och tilldelades det Prehospitala priset 2018.
Under året har ett arbete pågått gällande Plan för vård och behandling. Syftet är att öka kvaliteten och
patientsäkerheten i vården genom en gemensam, följsam och tydlig vårddokumentation.
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Antal vårdplatser belagda med utskrivningsklara patienter minskar från i snitt 16,9 till 13,3 vårdplatser.
Samtidigt minskar antalet disponibla vårdplatser med 5,3 platser, vilket sammantaget gör att belagda
vårdplatser med utskrivningsklar patient per 100 vårdplatser minskar från 5,0 till 4,0. En orsak till detta
beror på att inom Kronoberg tillämpas den nya lagen för utskrivningsklara patienter inom både
psykiatri och somatik fr.o.m. 1 mars, betalning utifrån den nya lagen började gälla fr.o.m. 1 maj.
Kollektivtrafik
Ombyggnationer i centrala Växjö och byggnationer på in- och utfartsvägarna i Växjö har haft en stor
påverkan på framkomligheten och har varit en stor utmaning under 2018. Med tanke på dessa
förutsättningar så får ett bibehållet resultat vad det gäller punktligheten för både stads- och
regionbusstrafiken ses som mycket positivt.
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen som exempelvis kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila
samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling det betyder att sätta
utmaningarna i centrum och att arbeta över sektorsgränser. Det kräver ett arbetssätt där aktörerna har
en god kunskap om nuläge och önskeläge och sedan väljer insats för att nå målen. Gröna Kronoberg
lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som består av ett antal delar som tillsammans lägger
grunden för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. För länets utveckling måste
innovationskraften och entreprenörsandan tas till vara både för att utveckla näringslivet liksom offentlig
verksamhet.
Regional Utveckling
För Regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronobergs genomförande sker dialog och samverkan med
kommuner i flera nätverk och konstellationer. För att skapa en ökad förståelse för utmaningar och
möjligheter i länet genomför Regional utveckling även olika insatser och analyser löpande. Under
året har framför allt fokus varit på att ta fram en nulägesanalys till aktualiseringen av regionala
utvecklingsstrategin.
Regionala utvecklingsstrategin ska enligt förordningen (2017:583) revideras en gång per
mandatperiod och uppdraget från Regionstyrelsen är att ha ett förslag till beslut till regionfullmäktige
i juni 2019. Arbetet med aktualiseringen har pågått sedan våren 2018. I fasen av framtagning av
utkast har processledaren träffat externa chefsnätverk och andra nyckelpersoner i länet för att
diskutera insatsområden. Aktualiseringen bygger på den nulägesanalys som beskrivits ovan,
reviderad OECD-rapport och den tidigare regionala utvecklingsstrategin. Hänsyn har även tagits till
Agenda 2030. En förankring av utkast har bland annat genomförts vid en hearing i november, via
kommunchefsnätverk och på regiondagarna i januari 2019. I början av 2019 kommer strategin gå på
remiss för att sedan beslutas.
Under 2017 startade Region Kronoberg flera utvecklingsprojekt i egen regi för att stärka länets
utveckling i linje med Regionala utvecklingsstrategin. Hållbar mobilitet, Samplanering Kronoberg och Mot nya
höjder lab är exempel på projekt som under 2018 har varit i full gång. Konsulttimmen, som ger företag sex
timmar kostnadsfri konsultstöd har under året haft 134 unika företag som tagit del av stödet. Flera nya
satsningar har även startats under 2018 som projektet CRKKL (Cirkulär ekonomi i Kronoberg och
Kalmar län) och arbetet med Småland Business Region som ska stärka näringslivet i regionen. Barnens bästa
gäller! - i Kronoberg är en annan stor satsning som har startats under året.
För att vara en drivande regional utvecklingsaktör är det viktigt att göra rätt saker och att göra
sakerna rätt från början. Regional utveckling har under året arbetat med att ta fram ett verktyg för
att ”Gröna Kronoberg- och hållbarhetssäkra” processer. Ett första förslag till matris har utvecklats.
Matrisen är tänkt att användas av samordnare/utvecklare som bedömer om en planerad process på
Regional utveckling kommer bidra till målbild och utmaningar i Gröna Kronoberg. De ska även
bedöma hur insatsen bidrar till mål i Agenda 2030. Matrisen ska vara klar i juni 2019. En viktig del i
arbetet i början av 2019 blir att tydliggöra vilket stöd som kommer finnas tillgängligt för att hjälpa
till att analysera svaren i matrisen och att hjälpa samordnaren/utvecklaren vidare i processen.
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Uppdragen till Regional utveckling, inom att vara en drivande utvecklingsaktör är pågående. Vad gäller
exempelvis inventering av nyanländas kompetens med inriktning på näringslivet så har arbetet kommit
igång under året och kommer fortsätta under nästkommande år.
En förstudie vid namn Verklighetslabbet - Användardriven innovation för framtida välfärd har genomförts
under 2018 och möjliggörs med 1:1-medel. Förstudiens mål är att få insikt i och kunskaper om hur en
arena/modell för innovationsarbete för välfärdstjänster skulle kunna se ut i Kronbergs län. Förstudiens
resultat leder till vidare projektutveckling inom innovationssamverkan och välfärd med målet att skapa
en innovationsarena. Det vidare arbetet kommer att inkludera så kallad quadruple helix, samarbete
mellan civilsamhälle, offentlig sektor, akademi och näringsliv. Enligt uppdraget kommer företag inom
hjälpmedelsbranschen kunna inkluderas framåt.
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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
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

48 %

43 %

50 %

75 %

91 %

87 %

87 %

87 %

97 %

95 %

91 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

60 %

56 %

53 %

60 %

Öppna jämförelser av miljöarbetet i
regioner och landsting, ranking i riket

Plats 6

Plats 4

Plats 5

Plats 4

22 %

20 %

21 %

33 %

48 %

53 %

30 %

70 %

Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
10
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor

Andel återvunnet material av totala
11
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

Miljö
Under 2018 genomfördes informationsinsatser för att öka användningen av förnybara drivmedel i
regionens bilpoolsbilar. Målet om 75 procent förnybart blev inte uppnått. En bidragande orsak till den
låga andelen förnybart är att det bara finns ett fåtal tankställen för gas i länet, varav endast ett i Växjö.
Under 2018 ökade andelen förnyelsebara drivmedel i länstrafikens fordon med fyra procentenheter
jämfört 2017 och överstiger målvärdet för 2018. Drivmedelsstatistiken följs upp halvårsvis och avser tre
olika typer av trafik; linjetrafik, skoltrafik och serviceresor. Statistik för länstrafikens samtliga fordon
innefattar linjetrafik, skoltrafik och serviceresor. I linjetrafiken är andelen förnyelsebara drivmedel
nästan 100 procent (99,6 procent) och har så varit sedan ingången av nuvarande avtal i juli 2013.
Skoltrafiken och Serviceresor står således för hela ökningen av andelen förnyelsebara drivmedel.
Andel förnybar värme som används har ökat och är nu nästan 97 procent (96,6 procent). Målet för
2018 är därmed uppnått. Region Kronoberg når även 2018 års mål om andel ekologiska livsmedel.

10
11

Exklusive tåg
Exklusive matavfall
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I den nationella jämförelsen av miljöarbetet i regioner och landsting placerar sig Region Kronoberg på
en sjätte plats 2018 vilket är en försämring jämfört med föregående år då Kronoberg kom på fjärde
plats. Flera landsting och regioner har haft positiv utveckling av miljöarbetet vilket inneburit att Region
Kronoberg har tappat i placering. Rankingen baseras på en totalplacering av sex miljönyckeltal12.
Under året sorterades 22 procent av avfallet ut, vilket är en förbättring med 2 procent jämfört med
föregående år. Dock blev målet om en utsorteringsgrad på 33 procent till år 2018 inte uppnått.
Användningen av produkter med utfasningsämnen har minskat med 48 procent jämfört med 2013. En
av de största utmaningarna har varit att hitta kemiska produkter som är mindre farliga men som har
likvärdig funktion. Målsättningen om en minskning med 70 procent var ambitiös och trots ett aktivt
utfasningsarbetet blev målet inte uppnått.
Region Kronobergs kompletta miljöredovisning finns att läsa i bilaga (Miljöredovisning 2018).

Antibiotikaförskrivning (recept per 1000 invånare), ekologiska livsmedel, energianvändning i lokaler, förnybar
energi i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser och avfallsåtervinning.
12
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”xxx”

EKONOMI
”Region Kronoberg redovisar ett
resultat på 110 mnkr för 2018
och nettokostnaderna i
verksamheten har under 2018
ökat med 5,8 procent jämfört
med föregående år”
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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. 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.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 110 mnkr för 2018, vilket är en positiv avvikelse med 44
mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2018 på 66 mnkr.

Måluppfyllelse 2018
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund ekonomisk 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 ekonomiska planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
En hållbar ekonomi i balans
Styrtal

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Målvärde
2018

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

1,8 %

1,5 %

1,6 %

1,1 %

Självfinansieringsgrad,
Länstrafiken totalt

53,4 %

53,9 %

55,8 %

53,0 %

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning realt (över en
femårsperiod)

-2,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

Betalningsberedskap – årets alla
dagar

Ja, alla dagar

Ja, alla dagar

Ja, alla dagar

Minst 450 mnkr
alla dagar

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

55 %

92 %

104 %

43 %

Region Kronoberg uppnår fyra av de fem finansiella styrtalen. Styrtalat för
pensionsmedelsförvaltningen på 3 procent uppnås ej för 2018, men avkastningen ska ses över en
femårsperiod. Under 2018 har anpassningar gjorts till det nya reglementet för finansförvaltningen vilket
medför en realisation av tidigare års övervärden. Resultateffekten är 102 mnkr för 2018. Sammantaget
är bedömningen att Region Kronoberg uppnår finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
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RESULTATANALYS
Resultatuppföljning, mnkr
Utfall
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Utfall
2017

Intäkter
Avgifter

671

666

5

660

Sålda tjänster

519

486

33

467

Övriga intäkter

480

401

80

398

1 670

1 553

118

1 525

-3 882

-3 984

102

-3 609

Hyrpersonal

-159

-28

-131

-192

Köpt vård

-537

-515

-22

-473

Offentligt finansierad privat vård

-282

-272

-10

-262

Trafik

-808

-787

-21

-783

Läkemedel

-711

-687

-24

-676

-1 142

-1 097

-45

-1 065

-221

-229

9

-206

Summa kostnader

-7 743

-7 600

-143

-7 265

Verksamhetens nettokostnad

-6 073

-6 047

-26

-5 740

Skatteintäkter

4 818

4 857

-39

4 529

Statsbidrag

1 319

1 284

35

1 250

Resultat före finansnetto

63

94

-30

39

Finansnetto

47

-28

75

46

110

66

44

84

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad

Övriga kostnader
Avskrivningar

Resultat

Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2018 uppgår totalt till ett överskott på 110 mnkr.
Redovisat resultat innebär att regionfullmäktiges fastställda mål på ett helårsresultat om 66 mnkr,
motsvarande 1,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, uppfylls.
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Intäkter
Intäkterna har totalt ökat med 145 mnkr eller 9,5 procent jämfört med föregående år. Den stora
ökningen förklaras till största delen av ökade statsbidrag. Vidarefakturering av kostnader för utomlänspatienter, som söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med, har också ökat
kraftigt.
De positiva avvikelserna för sålda tjänster jämfört med budget förklaras främst av överskott från
abonnemangsmodellen för såld vård och hög beläggning inom rättspsykiatrin.
Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - december 2018
Utfall
ack 2018

Budget
ack 2018

Avvikelse

Försäljning övriga medicinska tjänster

43

61

-18

40

Försäljning övriga tjänster

41

55

-14

47

245

177

69

153

Ersättning asylsökande

24

31

-6

39

6-% ersättning vid upphandling*

32

19

12

31

Övriga bidrag och ersättningar

55

37

18

53

Övrigt

41

22

19

36

480

401

80

398

(mnkr)

Specialdestinerade statsbidrag och
externa projektmedel

Totalt övriga intäkter

Utfall
ack 2017

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig.
Ersättningen beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning.

Övriga intäkter visar ett överskott på 80 mnkr jämfört med budget vilket till stor del förklaras av att
statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet inte
budgeteras. Ackumulerat uppgår dessa bidrag till 28 mnkr. De kostnader bidragen ska täcka budgeteras
inte heller varför budgetavvikelser även finns på kostnadssidan. På samma sätt förhåller sig det med
ersättningar från försäkringskassan för TMU/SLU vilka ackumulerat uppgår till 7 mnkr. Den positiva
avvikelsen för statsbidrag förklaras också av att utfallet avseende patientmiljarden och rehab-garantin är
12 mnkr respektive 9 mnkr högre än budgeterat samt att regionen erhållit tillkommande utbetalningar
med 4 mnkr avseende ”extra tjänster” 2017.
Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett ackumulerat överskott på 102 mnkr till följd av
vakanser och frånvaro, men också beroende på beslutad tilläggsbudget som inkluderar satsningar inom
personalområdet som ännu inte genomförts/ännu inte gett fullt utfall. Överskottet reduceras av ökade
pensionskostnader. Totalt har kostnaderna för egen personal ökat med 273 mnkr eller 7,6 procent
jämfört med 2017.
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har
arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut
hyrpersonal genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal.
Samtidigt är det tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i
resultaträkningen.
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Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom december-18
25 000

Kostnad hyrpersonal (tkr)

dec-16
16 919

20 000
15 000

dec-18
13 400

dec-17
11 919

10 000
5 000

Januari-14
Mars-14
Maj-14
Juli-14
September-14
November-14
Januari-15
Mars-15
Maj-15
Juli-15
September-15
November-15
Januari-16
Mars-16
Maj-16
Juli-16
September-16
November-16
Januari-17
Mars-17
Maj-17
Juli-17
September-17
November-17
Januari-18
Mars-18
Maj-18
Juli-18
September-18
November-18

-

Diagrammet visar den månatliga kostnaden för hyrpersonal fr.o.m. 2014, då organisationen var att anse
som hyroberoende, och framåt. I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för
hyrpersonal sjönk markant jämfört med föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016.
Trenden med minskande kostnader för hyrpersonal höll i sig under slutet av 2017 och inledningen av
2018. Under våren 2018 steg sedan kostnaden ånyo. Trenden med ökande kostnader för hyrpersonal
har sedan fortsatt under hösten 2018. Kostnaden för hyrpersonal sista tertialet 2018 är 6 mnkr högre än
sista tertialet 2017.
Verksamhetsområdena rapporterar om en ansträngd situation. Ett aktivt arbete pågår för att nå ett
hyroberoende men pensionsavgångar, sjukskrivningar och ett stort antal föräldraledigheter påverkar
takten för utfasning. Primärvådscentrum har under hösten gjort något fler avrop på grund av att både
arbetsmiljön och patientsäkerheten hotades. Vuxenpsykiatrin rapporterar om svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor, framför allt inom heldygnsvården och natten.
Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal 2018 till 159 mnkr att jämföra med 192 mnkr för 2017, en
minskning på 17 procent. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca 95 mnkr. I
genomsnitt har hälso- och sjukvården under 2018 haft 33 hyrläkare och 31 hyrsjuksköterskor anlitade
vilket är en minskning jämfört med 2017 då i genomsnitt 44 hyrläkare respektive 49 hyrsjuksköterskor
anlitades.
Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori inom hälso- och sjukvården
framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-dec 2018 och jan-dec 2017
(tkr).
(Tkr)

Ackumulerat jan-dec 2018 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
SUMMA MÅNAD

Summa

Ackumulerat jan - dec 2017 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

Differens 2018 jmf 2017 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

53 171

224

0

53 395

59 747

0

1 156

60 903

-6 576

224

-1 156

17 869

6 496

7 090

31 455

25 817

3 064

2 144

31 025

-7 948

3 432

4 945

-7 508
430

2 506

730

119

3 355

3 205

12 639

977

16 820

-699

-11 908

-858

-13 465

0

0

2 882

2 882

0

0

2 356

2 356

0

0

526

526

20 931

25 188

71

46 190

27 919

26 131

306

54 356

-6 988

-943

-235

-8 166

9 225

8 862

745

18 832

7 101

12 899

547

20 546

2 124

-4 037

199

-1 714

1 166

1 043

0

2 210

2 629

2 554

0

5 183

-1 462

-1 511

0

-2 973

104 868

42 543

10 908

158 318

126 417

57 287

7 486

191 190

-21 549

-14 744

3 421

-32 871
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Köpt vård
Tabell: Köpt vård för perioden januari - december 2018
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall ack
2018

Budget
ack 2018

-361

-350

Avvikelse

Utfall ack
2017

-11

-335

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-13,7

-19,4

- Fritt vårdsökande

-40,7

-35,6

- Övrig

-103

-66

Summa ej högspecialiserad vård
Övrigt
Totalt köpt vård

-158

-136

-21

-121

-19

-29

10

-17

-537

-515

-22

-473

Kostnaderna för högspecialiserad vård uppgår till 361 mnkr, vilket innebär en ökning med 26 mnkr eller 8
procent jämfört med föregående år. I och med att kostnaderna till del avser köpt vård utanför södra
sjukvårdsregionen genererar abonnemangsmodellen ett sämre utfall med 5 mnkr jämfört med samma
period 2017. Den största kostnadsökningen redovisas för vårdtillfällen under 600 tkr inom
thoraxkirurgi, neurokirurgi, kirurgi, barn- och ungdomsmedicin samt ortopedi.
Kostnadsökningen för ej högspecialiserad vård på 37 mnkr (31 procent) förklaras främst av kostnader för
utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med. Totalt
uppgår dessa kostnader, som vidarefaktureras till andra regioner, till 33 mnkr. Kostnaden för
vårdgarantin har minskat jämfört med 2017 och det är ortopedin som står för den största minskningen.
Den ökning som tidigare kunde ses inom hörselvård och kirurgi har gått tillbaka och även dessa
specialiteter minskar något. Kostnadsökningen för fritt vårdsökande kan hänföras till ögon-, kvinno-,
ortoped-, kirurg- samt ÖNH-klinikerna.
Överskottet för övrigt kopplat till köpt vård förklaras till stor del av redovisningstekniska orsaker
(kostnaden för momskompensation till privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans
utfallet redovisats under kontogruppen offentligt finansierad privat vård).
Trafik
Avvikelsen förklaras till stor del av kostnader för serviceresor för vilka Trafiknämnden har motsvarande
positiva avvikelser, internt eller externt, på intäktssidan. Även övriga externa entreprenadkostnader för
linjetrafiken har ökat.
Läkemedel
Läkemedelskostnaderna uppgår till 711 mnkr vilket är en ökning med 35 mnkr eller 5,2 procent jämfört
med 2017. Kostnadsutvecklingen för läkemedel har varit mycket hög, framför allt under hösten, där nya
cancerläkemedel och läkemedel för små patientgrupper inom exempelvis lungmedicin och barnmedicin
står för de största ökningarna. De största kostnadsökningarna redovisas för klinikläkemedel inom
sjukhusvården. Ökningstakten bromsas av läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel. Utfallet inkluderar rabatter med 64 mnkr, som avser smittskyddsläkemedel, läkemedel inom
cancerområdet, blödarpreparat, förbrukningsartiklar diabetes och TNF alfa-hämmare. Rabatterna har
ökat med 148 procent jämfört med 2017.
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Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari - december 2018
(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material

Utfall ack
2018

Budget
ack 2018

Avvikelse

Utfall ack
2017

-207

-198

-9

-199

Annat material

-97

-96

-1

-95

Övriga anslag

-144

-199

55

-134

Lokal och fastighetskostn inkl.
reparation, underhåll och energi mm
exkl avskrivningar

-141

-141

0

-134

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-110

-83

-28

-105

Reparation och underhåll inventarier

-58

-61

2

-56

Telefon, datakommunikation och porto

-30

-29

-1

-25

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-46

-43

-3

-46

Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra
konsultarvoden och tolkarvode

-102

-39

-63

-89

Övrigt,

-206

-208

2

-182

-1 142

-1 097

-45

-1 065

Totalt övriga kostnader

Sjukvårdsartiklar och medicinskt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till
insulinpumpar, dialysmaterial, röntgenmaterial och laboratoriematerial.
Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget.
Underskottet för förbrukningsinventarier/-material avser i huvudsak IT-relaterade kostnader.
Avvikelserna för övriga tjänster och övrigt förklaras till stor del av att det centralt inom hälso- och
sjukvården lagts en ”balanspost” (71 mnkr) för att möjliggöra kostnadstäckning av vissa centrums
beslutade underskott.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala utjämningssystemet
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna 39 mnkr lägre än budgeterat. Det försämrade
skatteutfallet vägs dock till stor del upp av att utfallet för den kommunalekonomiska utjämningen är
högre än budgeterat, främst till följd av kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 10 mnkr lägre än budget. Det beror på att statens del
av läkemedelsrabatterna för 2018 blev större än beräknat.
Finansnetto
Den positiva budgetavvikelsen på 75 mnkr för finansnettot förklaras främst av realisationsvinster från
kapital- och pensionsförvaltningen. Under året har försäljningar gjorts för att anpassa innehavet i
enlighet med den revidering som gjorts av reglementet för den finansiella verksamheten.
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Nettokostnadsutveckling
Diagram: Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnader samt utveckling av skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag
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Region Kronobergs nettokostnader i verksamheten har under 2018 ökat med 5,8 procent jämfört med
föregående år. Ökningstakten hålls tillbaka av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal.
Nettokostnadsökningstakten är högre än genomsnittet i riket som är ca 4,5 procent. Skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag har ökat med 6,2 procent jämfört med föregående år (en skattehöjning
gjordes med 40 öre inför 2018 vilket påverkade utvecklingen med 2,8 procentenheter).
För att skapa en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet krävs det att
nettokostnadsökningen över tid inte överstiger ökningstakten för skatter, utjämning och generella
statsbidrag.
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 2018 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
Tabell: Balanskravsutredning
(Belopp i mnkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen

110

Balanskravsjusteringar

0

Resultat efter balanskravsjusteringar

110

Medel till resultatutjämningsreserv

0

Medel från resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat

110

Balanskravsresultat från tidigare år

0

Balanskravsresultat kvar att reglera

0

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 2018 var målet att det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag skulle uppgå till 1,1 procent. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 66 mnkr.
Resultatet, efter balanskravsutredning, på 110 mnkr innebär att det finansiella målet för en god
ekonomisk hushållning uppfylls.
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Resultat per nämnd, mnkr
Utfall
2018

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Budget
2018

Avvikelse
2018

-4 164

-4 113

-51

-318

-320

2

Regional utvecklingsnämnd

-59

-65

6

Kulturnämnd

-62

-63

1

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

-11

-11

0

-1 076

-1 088

13

-383

-388

4

-6 073

-6 047

-26

Skatteintäkter

4 818

4 857

-39

Statsbidrag

1 319

1 284
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Resultat före finansnetto

63

94

-30

Finansnetto

47

-28

75

110

66

44

Trafiknämnd

Vårdval och tandvårdsstöd
Regionstyrelsen
Verksamhetens nettokostnad

Resultat

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens resultat 2018 slutar på -51 mnkr. Resultatet förbättras jämfört med 2017 som
slutade på -140 mnkr, vilket främst förklaras av beslutad tilläggsbudgeten, ökade statsbidrag och lägre
kostnader för hyrpersonal. Beslutade men ej påbörjade satsningar i tilläggsbudget påverkar resultatet
positivt med ca 55 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,5 procent jämfört med 8,1 procent
2017. Under hösten har kostnadsutvecklingen avseende läkemedel och köpt vård varit mycket hög.
Utfasningen av hyrpersonal har dessutom varit svårare även om kostnaderna för 2018 understiger 2017
års nivå med 33 mnkr. Tillsammans medför dessa faktorer att nämndens resultatmål på +-0 inte nås
och inte heller den prognos på -25 mnkr som lämnades i augusti-rapporten infrias. Sett ur ett såväl
ekonomiskt som verksamhets-, medarbetar- eller invånarperspektiv är personalsituationen och
förmågan att komma till rätta med vakans-/hyrpersonalproblemet avgörande för möjligheterna att nå
en ekonomi i balans. Diagrammet nedan visar utvecklingen av merkostnad för hyrpersonal, övertid,
sjuklön, fritt vårdsökande och vård inom vårdgarantin. Den positiva förändringen 2018 måste fortgå
med målet att nå minst 2014 års nivåer, vilket i praktiken innebär ett oberoende av hyrpersonal.
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I samband med delårsrapport mars prognostiserades ett underskott för hälso- och sjukvården
innebärande att kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 41 mnkr måste vidtas för att ett nollresultat 2018 skulle kunna nås. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2018-06-18 om resultatmål för
respektive centrum. En uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom centrumen visar att
kostnadssänkningar inkl ökade statsbidrag motsvarande 39,9 mnkr genomförts. Åtgärderna ställs i
relation till de förutsättningar som var kända i samband med att den negativa prognosen på -41 mnkr
lämnades i delårsrapport mars. Generellt kan sägas att planerade åtgärder i stort sett genomförts men
att den ekonomiska effekten blivit mindre än prognostiserat.

Tabell Kostnadsreducerande åtgärder 2018 (tkr)
Åtgärder/område (tkr)
Minskade kostnader hyrpersonal
Lägre kostnader köpt vård
Lägre övertidskostnader
Ej helårseffekt tilläggsbudget
Såld vård
Egen bemanning
OB-bonus
Hemtagning EBUS-undersökning
ACG-ersättning
Statsbidrag utöver plan
Summa åtgärder

PRC vv PRC ans

7 200

PSC
-100
1 000

-2 400
6 800

RPS
435

KBC
1 000
1 500
300
1 000

MSC

MAC HS-gem

1 750
4 000

6 600
-2 500
-3 600
600

1 000
1 000

7 200

5 300

935

41

3 800

1 750

4 600

15 300
15 300

Summa
1 335
2 500
2 050
5 000
4 200
11 500
-3 600
600
1 000
15 300
39 885

Trafiknämnden
Trafiknämndens redovisar för 2018 ett resultat som är 2 mnkr bättre än budget.
Det finns enskilda budgetavvikelser för flera kostnadsställen för året. Störst positiv avvikelse ses inom
Teknik och omkostnader och Öresundståg. Avvikelsen för Teknik och omkostnader beror i första hand
på att installationen av Wifi i fordonen blivit något försenad. Avvikelsen för Öresundståg beror på
återbetalning av hyreskostnader från vagnbolaget Transitio AB. Störst negativ avvikelse ses inom Växjö
stadstrafik och Krösatåg Syd. Avvikelsen för Växjö stadstrafik beror på ökade indexkostnader samt
ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik. Avvikelsen för Krösatåg Syd beror på fordonsproblem och
infrastrukturstörningar som även har lett till lägre intäkter.
Självfinansieringsgraden för 2018 blev 53,4 procent vilket är lägre än 2017 (53,9 procent) men högre än
budget 2018 (52,9 procent).
Regional utvecklingsnämnd
Regionala Utvecklingsnämnden redovisar ett resultat som är 6 mnkr bättre än budget. Överskottet
förklaras främst av att statliga medel har kommit Regional Utveckling tillgodo i högre utsträckning än
budgeterat.
Målet på att de externa intäkternas andel av total kostnadsomslutning ska vara minst 50 procent uppnås
2018.
Kulturnämnd
Kulturnämnden redovisar ett resultat som är 1 mnkr bättre än budget. Överskottet som har genererats
beror på att ungdomsorganisationerna inte har nyttjat sina medel fullt ut samt att några planerade
arbeten inte kom igång under 2018 utan kommer att belasta först 2019.
Styrtalet kring statlig uppräkning i nivå med regional uppräkning har inte uppnåtts. Anslaget från staten
har däremot ökats ytterligare i form av medfinansiering av regionens satsning på bild- och
formutveckling.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Grimslövs folkhögskola redovisar för 2018 ett negativt resultat på 0,5 mnkr i förhållande till budget.
Det negativa resultatet beror bl.a. på att inte tillräckligt många bott på internatet vilket medfört att både
internatet och restaurangen redovisar underskott. Ekhagen, som ännu inte är i bruk, har haft en del
kostnader p.g.a. ombyggnationen som inte är att hänföra till själva investeringen.
Vårdvalsenheten
Vårdvalsenheten är beställarenhet åt regionstyrelsen för vårdval och tandvård (barntandvården och
särskilt tandvårdsstöd). Enheten redovisar ett överskott på 13 mnkr för 2018.
Det redovisade överskottet beror på flera orsaker men det som påverkar resultatet mest är att de
satsningar som tillfördes vårdvalet i tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 gällande områdena fast
vårdkontakt och hälsosamtal för 50-åringar ännu inte medfört fullt utfall av kostnader. Vidare är utfallet
för besöksersättningar, främst för hembesök och extern provtagning, lägre än budgeterat. Därtill
kommer överskott till följd av att produktionen fortsatt är lägre än budgeterat inom Vårdval Hud.
Kostnaden för bidrag avseende ST-läkare är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt.
Orsaken till detta är att det under 2017 anställdes fler ST-läkare än vad som budgeterats för och
dessutom höjdes lönen för samtliga ST-läkare inom allmänmedicin. Syftet är att fler fast anställda läkare
ska finnas inom primärvården på ett par års sikt. Dessa satsningar har dock inte finansierats inom
vårdvalet vilket medfört ett underskott på -6 mnkr för ST-läkare
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Barntandvården redovisar ett underskott till följd av att statsbidraget som Region Kronoberg får för
höjningen av åldersgränsen från 19 år till 22 år 2018 inte täcker kostnaderna för barntandvårdspengen
fullt ut.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
Inom Regionstyrelsen redovisas överskott till följd av att regiongemensamma medel inte
förbrukats i budgeterad takt, vakanser och frånvaro inom regionstaben samt en positiv
avvikelse för avskrivningskostnaderna. Resultatet påverkas negativt av ökade pensionskostnader till följd av en försämrad pensionsprognos. Regionservice redovisar ett
underskott på 5 mnkr vilket främst beror på beslutade uppdrag som finansieras först
fr.o.m. 2019 såsom utökning tjänster inom IT-verksamheten, uppstart av
sjukhusreception och höjning av OB-tillägg.
Finansiering
Finansieringen för 2018 är 73 mnkr högre än budgeterat. Det beror framförallt på bättre utfall för
finansiella intäkter.

Finansiering, mnkr
Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Förändring

2018

2018

2018

2017

mnkr

%
Skatter
Preliminärskatt
Avräkning skatteintäkter

4 837

4 857

-19

-20

4 543

294

-19

-14

-5

4 818

4 857

-39

4 529

289

975

962

13

929

46

-203

-199

-4

-182

-21

45

45

0

45

0

Regleringsavgift

-60

-94

34

-77

17

Bidrag läkemedel inom förmånen

516

526

-10

491

25

45

44

1

44

1

1 318

1 284

34

1 250

68

6 136

6 141

-5

5 779

357

104

25

79

84

20

-57

-56

-1

-38

-19

-52

-49

-3

-36

-16

6 183

6 110

73

5 825

358

Summa skatter

4%

Generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsavgift
Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa generella statsbidrag
Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
varav finansiell del pensioner
Summa totalt

43

7%
5%

6%

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKL i december 2018. Skatteprognosen ger
ett utfall som är 39 mnkr lägre än budget.
Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 10 mnkr lägre än budget. Det beror på att statens del
av rabatterna för 2018 blev större än beräknat.
Regleringsavgift har ett utfall som är 34 mnkr högre än budgeterat. Den positiva avvikelsen gällande
regleringsavgiften beror främst på kompensation för sänkt skatt för pensionärer. De finansiella
intäkterna är 79 mnkr högre än budget till följd av försäljningar som gjorts under året för att anpassa
innehaven till gällande reglemente.
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FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen
förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till 2,1 mdkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2018 är realt -2,8 procent, jämfört med målsättningen på 3 procent,
och för kapitalförvaltningen -2,6 procent realt. Realiserad avkastning år 2018 i
pensionsmedelsförvaltningen är 58 mnkr och i kapitalförvaltningen 44 mnkr. Region Kronoberg har
inte haft några banklån sedan 2001.

Region Kronobergs finansförvaltning
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten13 och kan delas in i tre delar; likviditetsförvaltning, kapitalförvaltning och
pensionsmedelsförvaltning. Tillgångarna i de olika förvaltningarna är bokförda som omsättningstillgång,
vilket innebär att lägsta värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Totalt uppgår per
31 december de finansiella medlen till:
(Belopp i mnkr)

2018

2017

-44

25

1 423

1 381

771

713

2 149

2 119

Likviditetsförvaltning (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsmedelsförvaltning
Totala finansiella medel

TABELL: Finansiella medel per 31 december, miljoner kronor
Likviditetsförvaltning
Den genomsnittliga likviditeten för 2018 uppgår till 1 412 mnkr det är en ökning med 50 mnkr jämfört
med föregående år.
Kapitalförvaltning
Den del av Region Kronobergs likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga
betalningsberedskapen kan överflyttas till kapitalförvaltningen. Syftet med kapitalförvaltningen är att
uppnå högre förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen. Avkastningen i
kapitalförvaltningen för år 2018 var -2,6 procent realt.

2018

2017

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

329

321

8

23 %

412

381

31

29 %

Räntebärande
värdepapper

1 062

1 056

6

74 %

1032

999

33

71 %

Likvida medel

46

46

0

3%

1

1

0

0%

1 437

1 423

14

100 %

1 445

1 381

64

100 %

Alternativa
tillgångar

Totalt

TABELL: Kapitalförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2018 och 2017

13

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av regionfullmäktige 2017-04-26, § 45.
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Pensionsmedelsförvaltning
Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick per den 31 december 2018 till 763 mnkr.
2018

2017

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

331

331

0

43 %

384

337

47

53 %

Räntebärande
värdepapper

381

389

-8

50 %

386

376

10

47 %

Likvida medel

51

51

0

7%

0

0

0

0%

763

771

-8

100 %

770

713

57

100 %

Totalt

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningen anskaffningsvärde och marknadsvärde 2018 och 2017

Pensionsförpliktelserna
Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen
som är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden
under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive kortfristig skuld, för
avgiftsbestämd ålderspension uppgår den 31 december 2018 till 4 942 mnkr och fördelar sig enligt
nedanstående tabell:
2018

2017

133

139

Pensionsskuld avsättning

1 992

1 784

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

2 817

2 875

Total Pensionsskuld

4 942

4 798

(Belopp i mnkr)

Avgiftsbestämd ålderspension

TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, miljoner kronor
Den totala pensionsskulden har ökat med 144 mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen
har minskat med 58 mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 208 mnkr.
Soliditet
Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 31
procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är en procent sämre jämfört med 2017.

För en mer detaljerad redovisning, se bilaga (Förvaltning av finansiella medel).
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet, patientsäkerhet och att vara en attraktiv arbetsgivare står Region Kronoberg de närmaste åren
inför ett omfattande investeringsprogram. Investeringar som Region Kronoberg gör ska bidrar 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 kapacitet eller standard. Extra utrustningsbehov av inventarier uppstår i samband med att flera
verksamheter flyttar ut från centrallasarettet i Växjö till hyrda lokaler i Dockan-huset.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik,
medicinsk teknik och övriga inventarier och fastigheter. En specificering görs för investeringar i
utrustning och inventarier för intäktsfinansierad verksamhet.
Under året fattades nedanstående investeringsbeslut för Region Kronobergs strategiska investeringar:



Om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett, klar för inflyttning i etapper fram till år 2025
Påbörjad utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon

Region Kronobergs investeringar uppgår 2018 till 602 mnkr, och jämförts med budget är
investeringsvolymen 95 mnkr lägre och jämfört med investeringsplanen är investeringsvolymen 60
mnkr lägre.
Utfall 2018

Budget 2018

Investeringsplan 2018

Utfall 2017

Fastigheter

418

530

444

196

Medicinsk teknik och övriga inventarier

108

92

122

59

Informationsteknik

49

33

53

35

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet och oförutsett

27

42

43

23

602

697

662

314

(Belopp i mnkr)

Totalt

TABELL: Investeringar 2018 jämfört med budget, investeringsplan och utfall föregående år

Självfinansieringsgraden var under 2018, 55 procent(årets resultat tillsammans med nivån på
avskrivningarna i relation till investeringarna).
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Större investeringar under 2018
Fastigheter

Belopp i mnkr

Vuxenpsykiatrin på Sigfrid

235,8

Habiliteringen på Sigfrid

59,2

Specialisttandvården

19,1

Vårdavdelning hus 1B & 1F LL

13,2

Byte ställverk CLV

9,0

Ombyggnation Ekhagen

7,3

Hus M Ljungby

4,8

Smärre ombyggnationer CLV

34,9

Smärre ombyggnationer LL

18,2

Smärre ombyggnationer övriga anläggningar

6,6

Medicinsk teknik och övriga inventarier
Röntgengenomlysningssystem (C-bågar)

7,9

Hjärtövervakningsutrustning

4,7

Anestesiarbetsstationer

13,3

SPECT/CT

6,4

Mammografimodaliteter

8,0

Återanskaffning ambulansfordon

13,5

Sesam och GCK

2,4

Gemensam missbruksmottagning

1,5

Ekhagen kurs & konferens

1,4

Restaurang Strandbjörket

1,3

Hudmottagning Dockan

2,6

Klinisk kemi Växjö och Ljungby

11,2
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Informationsteknik
IT-infrastruktur - Generalplan 2018

1,2

IT-system Ekonomi - Beslutstöd- och planeringssystem

2,4

IT-system Ekonomi - Nytt ekonomisystem

2,3

IT-system Ekonomi - Självbetjäning och betalning

1,2

IT-system Katalog - Utveckling Verksamhetskatalog

1,4

IT-system Medicinsk service - Nytt röntgeninformationssystem

2,7

IT-system Trafik - Nytt CRM-system

1,2

IT-system Trafik - Realtidssystem

1,0

IT-system Trafik - Nytt resesystem

2,7

IT-system Trafik - WiFi till bussar

2,0

IT-system Vårdinformation - Integration Mobimed

0,9

IT-system Vårdinformation - Ny funktioner i Cosmic

3,4

IT-arbetsplats - Microsoft office

9,9
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EKONOMISKA FAKTA – FEM ÅR I SAMMANDRAG
Ekonomisk fakta, (mnkr om inget annat anges)

not

2018

2017

2016

2015

2014*

1

12,00

11,60

11,60

11,60

11,21

199 397

197 283

193 906

191 062

188 793

Verksamhetens nettokostnader

6 073

5 740

5 421

5 126

4 659

Personalkostnader

3 882

3 609

3 429

3 262

3 046

Hyrpersonal

159

192

156

115

73

Köpt vård

537

473

467

438

378

Såld vård (inkl tandvård)

498

447

405

379

390

711

676

647

616

558

515

491

460

440

417

Trafikkostnader, linjetrafik

540

516

492

478

457

Patientavgifter

162

156

160

165

460

Specialdestinerade statsbidrag

208

125

122

71

112

Trafikintäkter, linjetrafik

288

278

275

256

253

Avskrivningar

221

206

206

201

186

Årets investeringar

602

314

283

269

253

6 137

5 779

5 504

5 179

4 801

Årets resultat

110

84

90

52

156

Justerat resultat enligt balanskravet

110

84

90

9

149

Avsättning pensioner

1 992

1 784

1 650

1 548

1 419

Pensionsåtagande (ansvarsförbindelse)

2 817

2 875

2 974

3 070

3 121

1 540

1 430

1 346

1 256

1 175

30,6

32,0

32,0

31,8

32,4

Utdebitering, kr
Antal invånare, 1 nov

Läkemedelskostnader
Statsbidrag läkemedelsförmånen

Skatteintäkter och generella statsbidrag

2

2

Eget kapital
Soliditet exkl ansvarsförbindelse pensioner %

3

Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner %

3

Genomsnittlig likviditet under året

-25,4

-32,3

-38,7

-46,0

-53,7

1 412

1 362

1 298

1 308

1 087

*Värden för 2014 är exklusive Regionförbundet Södra Småland med undantag för raderna Trafikkostnader, linjetrafik och Biljettintäkter, linjetrafik

Not 1) Inför 2015 genomfördes en skatteväxling på 39 öre med kommunerna i länet i samband med sammanslagningen av Landstinget Kronoberg och
Regionförbundet Södra Småland.
Not 2) Läkemedelsförmånen är ett riktat statsbidrag men ingår som en del i posten generella statsbidrag enligt resultaträkningen.
Not 3) Soliditeten beskrivs som procent; 100% innebär att allt ägande är finansierat med egna medel, 0% innebär att allt finansierats med belånade medel.
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FINANSIELL REDOVISNING
Resultaträkning

Not

miljoner kr

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Verksamhetens intäkter

2

1 670

1 525

Verksamhetens kostnader

3

-7 523

-7 059

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

-221

-206

-6 073

-5 740

Skatteintäkter

5

4 818

4 529

Generella statsbidrag och utjämning

6

1 319

1 250

Finansiella intäkter

7

104

86

Finansiella kostnader

8

-57
110

-40
84

9

110

84

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

110

84

4

221

206

Gjorda avsättningar

20

208

134

Övriga ej likviditetspåverkande poster

26

0
539

4
429

Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

-85

0

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

-4

-1

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)

24

194
644

48
475

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

Not

miljoner kr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

-32

-15

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-571

-300

Investeringsbidrag

11, 12

0

2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

3
-600

1
-313

13, 14

1

0

22

5

-1

-4

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

44
46

0
0

Årets kassaflöde

90

161

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

2120

1958

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

2 210

2 120

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder
Omklassificering investeringsbidrag
Ökning/minskning checkräkningskredit

23

51

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

10

48

35

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 538

1 216

Maskiner och inventarier

12

475

426

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

72

72

Långfristiga fordringar

14

31

32

2 165

1 782

miljoner kr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar:
IT-program, licenser och utveckling
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

57

53

Kortfristiga fordringar

16

598

513

Kortfristiga placeringar

17

2 194

2 094

Kassa och Bank

18

16

26

Summa omsättningstillgångar

2 865

2 686

Summa tillgångar

5 030

4 468

1 385

1 301

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

110

84

1 540

1 430

Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

20, 21

Summa avsättningar

1 992

1 784

1 992

1 784

Skulder
Långfristiga skulder

22

7

2

Skuld till kreditinstitut

23

44

0

Kortfristiga skulder

24

1 446

1 252

Summa skulder

1 497

1 254

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 030

4 468

2 267

2 314

550

561

8

8

432

472

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld
Kulturparken
Transitio
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NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCI PER

Årsredovisningen är upprättad i enligt med Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL), tillämpliga delar i
Kommunallag (1991:900) 8 kap och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det
innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet
med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2018 stått
still.
Sammanställd redovisning
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning
om: ”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av landstingets totala skatteintäkter och
generella stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av
landstingets balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver
därför inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultatoch balansräkning. I särskilt avsnitt redovisas uppgifter om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är
huvudman för eller delägare i.
Jämförelsestörande poster
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie
verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal
om. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten
jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.
Periodiseringsprinciper
Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör
hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och
ränteintäkter periodiserats på detta sätt.
Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader.
När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt
periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.
Intäkter

Skatteintäkter
I redovisningen för år 2018 ingår den definitiva slutavräkningen för 2017 och en preliminär slutavräkning för år
2018. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendationen RKR 4.2.

Statsbidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i
utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden
vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.
Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål
och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon
form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som
statsbidraget avser är bokförda.
Statsbidraget för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess fördelas mellan landstingen efter antal
invånare samt utifrån hur ett antal villkor har uppfyllts. Överenskommelsen gäller år 2017-2018 och här ingår från
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och med år 2016 medel från den tidigare sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Den del som avser
den tidigare sjukskrivningsmiljarden har, på grund av att vissa delar av bidraget varit svårbedömda, tidigare
redovisats enligt kontantprincipen dvs. i 2016 års bokslut redovisades det bidrag som baserades på resultatet
föregående år. I gällande överenskommelse är villkor och fördelning mindre svårbedömda, så från och med 2017
tas bidraget till intäkt samma år som överenskommelsen avser. Ändring av periodiseringsprincip innebär att
bidraget som intäktsfördes 2017 avser två år (2016 och 2017).

Övriga intäkter
Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar redovisas som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Investeringsbidrag under 1 miljon kronor redovisades
tidigare år av systemtekniska skäl netto, det vill säga investeringsbidraget reducerade det bokförda värdet på
investeringen. Från och med år 2018 redovisas samtliga investeringsbidrag i enlighet med RKR 18 och
investeringsbidragens ingående balans omklassificerades till skuld per 1 januari 2018.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet
Normala omplaceringsvinster återläggs inte vid beräkning av balanskravsresultat, utan endast realisationsvinster
vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. Med normala omplaceringsvinster menas exempelvis vinst vid byte av inventarier och löpande
avkastning på kapitalförvaltningen i form av utdelning, räntor och resultat vid normala omplaceringar.
Tillgångar

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar
som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till
uppskattat verkligt värde.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella
verksamheten, fastställt av Regionfullmäktige 2017-04-26. Region Kronoberg tillämpar i enlighet med RKR 21
säkringsredovisning på valutarisken för utländska värdepapper. Den säkrade risken utgörs av värdeförändringar i
framtida kuponger och ursprungligt investerat belopp på grund av förändringar mellan svenska kronor och
utländsk valuta. Säkringsredovisningen finns närmare beskriven i säkringsdokumentationen.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är avsedda för
stadigvarande bruk. En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering bokförs som en materiell
anläggningstillgång endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp och en
nyttjandeperiod på minst 3 år.
För att få en mer rättvisande redovisning samt minska gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och
planerat underhåll används en modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet. Region Kronoberg har
valt en schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek, olika förväntade
livslängder samt någon form av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som logisk.
Komponentindelning kan vara aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3 miljoner kronor och utgår från fyra olika
komponentgrupper med avskrivningstider på 50 år, 30 år, 20 år respektive 10 år.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar består av IT-system, -program, -licenser och utveckling som upphandlats. I den
mån IT-system utvecklas internt, betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs.
Förutsättningen för att en anskaffning ska hanteras som en investering och bokföras som en immateriell
anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 100 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.

Avskrivningar
Anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av utifrån bedömd ekonomisk livslängd med linjär
avskrivning. Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:
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IT-system, -program,
-licenser, –utveckling
Byggnader (komponentavskrivning från och med 2014)
Verksamhetsanpassningar
byggnader i egna lokaler
Medicinteknisk utrustning
Fordon
Övriga inventarier

3-5 år
10-50 år
5-10 år
5-10 år
5-7 år
5-10 år

Omprövning av nyttjandeperioden görs om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt och att
det rör sig om väsentliga belopp.
Konst inkorporerad i fastigheten aktiveras och avskrivs tillsammans med fastigheten. På tillgångar i form av övrig
konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Vid investering i annans fastighet av värdehöjande
slag sker avskrivning enligt systematisk plan över nyttjandetiden.

Leasingavtal
Region Kronoberg har enligt definition endast operationell leasing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning
de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av
mindre belopp eller avtalstiden är högst 3 år redovisas det alltid som operationell leasing.
Skulder och avsättningar

Personalskuld
Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och
beredskap har värderats enligt löneläge den 31 december 2018 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda
löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flextidskulden redovisas inte i bokföringen.

Pensionsskuld
Den totala pensionsskulden beräknas av pensionsbolaget Skandia enligt RIPS 17-modellen, på grundval av
uppgifter som lämnas av Region Kronoberg om löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger på
gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling,
pensionstidpunkt och medellivslängd. Hänsyn har tagits till ökade kostnader för särskilda pensioner som Skandia
inte har kännedom till.
Pensionsskulden redovisas enligt KRL 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 § enligt den så kallade blandmodellen. Det
innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas i balansräkningen och att
pensionsförmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden som redovisas i
balansräkningen återfinns dels under avsättningar och dels under kortfristiga skulder. Det som redovisas under
avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP), som från och med 1 januari 2006 beräknas på
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, samt särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP). Det som
redovisas under kortfristiga skulder (intjänat i år men utbetalas till vald förvaltare nästa år) är den avgiftsbestämda
ålderspensionen enligt pensionsavtalet KAP-KL.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Transparenslagen - konkurrensneutralitet
Transparenslagen (2005:590), ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag som är
konkurrensutsatta. Nettoomsättningen skall vara mer än 40 miljoner euro för att det ska bli aktuellt att göra en
öppen redovisning. Inom Region Kronoberg är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men
nettoomsättningen överstiger inte nivån. När det gäller tandvårdsverksameten särredovisas den utifrån
konkurrenssynpunkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting/regioner för mer öppen redovisning.
Resultatet presenteras i bilaga till årsredovisningen.
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Not 2

Verksamhetens intäkter
2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

9 256

8 717

Interna intäkter för verksamheten

-7 586

-7 192

Summa

1 670

1 525

0

13

Verksamhetens intäkter inkl interna poster

Större poster av engångskaraktär:
Ändrad periodiseringsprincip av statsbidraget för en kvalitetssäker
och effektiv sjukskrivningsprocess

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.

Not 3

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader (exkl avskrivningar) inkl interna poster
Interna kostnader (exkl avskrivningar) för verksamheten
Summa verksamhetens externa kostnader (exkl avskrivningar)
Årets avskrivningar
Summa verksamhetens externa kostnader inklusive avskrivningar

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

-15 109

-14 251

7 586

7 192

-7 523

-7 059

-221

-206

-7 743

-7 266

För specifikation av kostnaderna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.

Not 4

Avskrivningar
2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Avskrivningar immateriella tillgångar

19

16

Avskrivningar byggnader och anläggningar

96

94

Avskrivningar maskiner och inventarier

105

96

Summa

221

206

Not 5

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa
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2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

4 837

4 543

-14

7

-5

-20

4 818

4 529

Not 6

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

975

930

45

45

516

491

45

44

-203

-182

-60

-77

1 319

1 250

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Utdelningar värdepapper

12

4

Räntor

12

12

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper

79

68

Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

Not 7

Finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 8

1

2

104

86

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Finansiella kostnader

-3

-1

Ränta på pensionskostnader

-49

-36

Övriga finansiella kostnader

-5

-4

-57

-40

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

110

84

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper

Summa

Not 9

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Årets balanskravsresultat

57

0

0

110

84

Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2018-12-31

2017-12-31

112

103

-Årets aktiverade utgifter

32

15

-Rättelse utrangerade tillgångar år 2017

-9

0

0

-6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

134

112

Ingående avskrivningar

-76

-66

-19

-16

IT-program, - licenser och - utveckling
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets förändringar:
-Årets avskrivningar

9

-Rättelse utrangerade tillgångar år 2017
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 11

0

6

-86

-76

48

35

2018-12-31

2017-12-31

3 001

2 816

418

196

0

-12

3 419

3 001

-1 785

-1 702

-96

-94

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärden
-Årets aktiverade utgifter
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar

0

12

-1 881

-1 785

Mark
Ingående anskaffningsvärde

1

1

-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 538

1 216

-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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Not 12

Maskiner och inventarier
2018-12-31

2017-12-31

1 176

1 429

132

110

0

-2

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Investeringsbidrag

4

0

-9

0

-29

-362

1 274

1 176

Ingående avskrivningar

-770

-1032

-Årets avskrivningar

-105

-96

-Omklassificering investeringsbidrag
-Rättelse utrangerade inventarier år 2017
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9

0

26

357

-841

-770

Ingående balans

21

27

-Utgifter under året

21

-7

Utgående balans

42

21

475

426

-Rättelse utrangerade inventarier år 2017
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående nyanläggningar

Utgående restvärde enligt plan

Inför övergång till nytt ekonomisystem 1 januari 2018 har anläggningsregistret gåtts igenom och
anläggningstillgångar som skulle utrangerats tidigare har utrangerats per 31 december 2017.
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Not 13

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2018-12-31

2017-12-31

AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

Småland Airport AB

55%

4

4

AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg

49%

1

1

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

49%

0

0

Företagsfabriken i Kronoberg AB

33%

0

0

IT-plattform Småland & Öland AB

50%

0

0

Kust till Kust AB

13%

0

0

Öresundståg AB

Aktier och andra andelar i dotterbolag:

Övriga aktier och andelar:

12%

0

0

AB Transitio

5%

1

1

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

0

Inera AB

0%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

Kommuninvest ekonomisk förening

1%

27
34

27
34

2%

0

0

14%

0
0

0
0

72

72

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ascan ekonomisk förening
Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

Not 14

Långfristiga fordringar

Fordran Ryssbygymnasiet AB
Fordran Småland Airport AB
Summa

Not 15

2018-12-31

2017-12-31

23

24

8

8

31

32

2018-12-31

2017-12-31

Förråd

Förråd

57

53

Summa

57

53
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Not 16

Kortfristiga fordringar
2018-12-31

2017-12-31

Kundfordringar

201

166

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-28

-24

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

243

196

Fordran skattekonto

75

0

Statsbidragsfordringar

89

100

Övriga kortfristiga fordringar

19

75

598

513

2018-12-31

2017-12-31

321

381

Summa

Not 17

Kortfristiga placeringar

Aktier överlikviditetsförvaltning

331

337

1056

999

388

376

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

46

1

Likvida medel pensionsförvaltning

51

0

2 194

2 094

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2018-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

321

321

330

Aktier pensionsförvalting

331

331

331

1056

1056

1062

388

388

380

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

46

46

46

Likvida medel kapitalförvaltning

51

51

51

2 194

2 194

2 200

2018-12-31

2017-12-31

Kassa

0

1

Bank

15

25

Summa

16

26

Aktier pensionsförvalting
Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor pensionsförvaltning

Summa

Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor kapitalförvaltning

Summa 2018-12-31

Not 18

Kassa och bank

61

Not 19

Eget kapital
2018-12-31

2017-12-31

1 430

1 346

110

84

1 540

1 430

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Fullmäktige beslutade 2014 att avsätta 45,0 mnkr av årets resultat till resultatutjämningsreserven.
Resultatutjämningsreserven ingår som en del av ingående eget kapital.

Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2018-12-31

2017-12-31

1784

1650

Pensionsutbetalningar

-38

-34

Nyintjänad pension

159

113

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

33

25

Förändring av löneskatt

40

26

1

0

12

5

1 992

1 784

95

95

Ingående avsättning

Skulduppräkning utanför KPA
Övrigt
Utgående avsättning
Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

Förpliktelsen är minskad genom försäkring avseende alternativ KAP-KL och den försäkringslösning Regionförbundet
Södra Småland hade innan sammanslagningen den 1 januari 2015. Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Pensionsförmånen tryggas
genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som Region Kronoberg
skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den hade försäkrats. Överskottsmedel i försäkringen uppgår
till 0,7 mnkr.

Not 21

Pensionsförmåner
2018-12-31

2017-12-31

0

1

10

3

Region Kronoberg har överenskommelser om följande pensionsförmåner
(enl RKR:s rekommendation 2.1) - (ingår i not 20):
Särskild avtalspension enligt KAP-KL
Visstidspension

Förmånerna omfattar 1 styck överenskommelse avseende särskild avtalspension och 6 stycken med
visstidspension.
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Not 22

Långfristiga skulder
2018-12-31

2017-12-31

Investeringsbidrag, maskiner och inventarier

6

0

Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

2

2

Summa

7

2

2018-12-31

2017-12-31

Checkräkningskredit

44

0

Summa

44

0

Långfristiga skulder

Not 23

Skuld till kreditinstitut

Posten består av den utnyttjade delen av kassakrediten. Total kassakreditlimit är 500 miljoner kronor.

Not 24

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2018-12-31

2017-12-31

508

333

83

45

332

322

Personalens källskatt

63

58

Upplupna arbetsgivaravgifter

66

62

Avgiftsbestämd ålderspension

139

142

40

35

Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner

Förutbetalda skatteintäkter
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

63

215

255

1 446

1 252

Not 25

Ansvarsförbindelser
2018-12-31

2017-12-31

2 875

2 974

-129

-127

47

-8

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet
Ingående ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension

45

58

Förändring löneskatt

-11

-19

Övrigt

-10

-3

2 817

2 875

95

95

8

8

432

472

3 256

3 355

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

Utgående ansvarsförbindelse pensioner
Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %
Kulturparken Småland AB
AB Transitio
Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 2 517 mnkr samt enskilt garanterat
för 104 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 5 984 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner.
Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Summa ansvarsförbindelser totalt
Övriga ansvarsförbindelser:

Kommuninvest i Sverige AB
Region Kronoberg har hösten 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting som per 2018-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Kronobergs ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 275 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 252 mnkr.
Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i
patientförsäkringen. År 2018 uppgår premien till 26,4 mnkr.
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Not 26

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2018-12-31

2017-12-31

-1

-1

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar

2

1

Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar

0

4

Summa

0

4

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar
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STIFTELSER OCH BOLAG
Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i ett antal stiftelser och bolag. Region Kronoberg är
enligt lag inte skyldig att upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En
konsolidering har heller inte bedömt tillföra väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs
resultat- och balansräkning. Nedanför redovisas istället varje bolag och stiftelse separat.
AB Destination Småland, 100 procent
Bolaget är ett helägt bolag vars uppdrag är att i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga
intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En
viktig del i arbetet för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell
och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga
Smålandslän ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland.
Under 2018 har satsningen på Nationalparksdestination Åsnen fortsatt med företagsutvecklande
insatser. AB Destination Småland har under 2018 drivit ett projekt med fokus på mat och måltid. I
Glasriket pågår nu ett destinationsutvecklingsprojekt där AB Destination Småland spelat en viktig roll
i initierandet av projektet. Utvecklingsinsatser pågår inom tre prioriterade teman, Mat, Natur och
Design.De stora internationella marknadsinsatserna som har skett under 2018 har skett inom ramen för
det Smålandsgemensamma samarbetet i Masterplan. Här har fokus varit på marknaderna Tyskland,
Nederländerna, Norge och Danmark samt på våra prioriterade teman, Mat, Natur och Design.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 7,5 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett överskott på 0,2 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick
år 2018 till 7,2 mnkr (varav 1 mnkr i extra utvecklingsanslag).

Sideum Innovation AB, 100 procent
Bolaget är ett helägt vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren.
RyssbyGymnasiet AB, 90 procent
RyssbyGymnasiet AB ägs till 90 procent av Region Kronoberg. Vida AB och Rottne Industri AB äger
vardera 5 procent efter en nyemission gjord 2014. RyssbyGymnasiet är en friskola sedan i juli 2002 med
elever från hela landet. Bolaget erbjuder utbildning på gymnasial nivå inom naturbruk, restaurang och
livsmedel. Därutöver erbjuds kortkurser inom respektive näring och även konferensservice.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 55,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett överskott på 0,3 mnkr.

Kulturparken Småland AB, 59 procent
Kulturparken startade sin verksamhet i oktober 2008 och ägs till 41 procent av Växjö Kommun och 59
procent av Region Kronoberg. Bolaget bedriver förvaltning av museala samlingar, byggnader och arkiv
samt fullgör regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv, samt annan kulturell verksamhet.
Bolaget bedriver verksamhet vid följande arenor/mötesplatser: Smålands museum/Sveriges
glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kulturarvcentrum Småland med Kronobergsarkivet, Kronobergs
lantbruksmuseum, Ryttmästargården, Kronobergs slottsruin samt Ångaren Thor.
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Antalet besökare på våra olika arenor har minskat något jämfört med 2017. Helårssammanställningen
visar på en minskning med 3 450 besökare, till 113 860 besökare. Under verksamhetsåret har däremot
antalet konferenser ökat markant och antalet konferensdeltagare har därmed ökat med närmare 3 500
personer.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 34,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett mindre överskott. Under år 2018 har Region Kronoberg utbetalat drygt
13,8 mnkr i driftsbidrag (varav 3 mnkr extra till Migrationshistorisk utställning).

Smaland Airport AB, 55 procent
Region Kronoberg innehar 55 procent av aktierna i Växjö Småland Airport AB. Flygplatsen ägs till
resterande del av Växjö och Alvesta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Växjö Småland Airport AB samt
annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets huvuduppdrag är att ta tillvara och utveckla
kommunikationer med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt.
Bolaget ska även aktivt medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv och
studier.
De sista 2 åren har flygplatsen haft en extremt stor passagerartillväxt. Nya linjer samt utökad charter har
bidraget till utvecklingen. 2018 slog flygplatsen ”all time high” och slutade på över 278 000 passagerare.
Bolagets intäkter följer tyvärr inte passagerarutvecklingen. Postflyget valde under våren 2018 att avsluta
sin verksamhet på Växjö och bolaget har ännu inte lyckats kompensera det intäktsbortfallet med annan
aktivitet. Resultatet för perioden är betydligt sämre än budget och föregående år. Detta beror till stor
del på stort underskott vid ”flygkalaset”, högre personalkostnader pga. utökad trafik och lansering av
KLM:s linje till Amsterdam.
Det statliga driftbidraget har återigen varit på agendan under året. Ett krav från trafikverket för att få ta
del av pengarna har varit att respektive flygplats måste ha ett SGEI förordnande från sin ägare. För de
flygplatser som överstiger 200 000 passagerare måste SGEI förordnandet vara notifierat hos EU
kommissionen. Bolagets notifiering är därmed prioriterad.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 55,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett underskott på -6,0 mnkr. Bolaget har sedan år 2011 fått driftsbidrag från
ägarna på 14 mnkr år 2011 och därefter 10 mnkr årligen. Flygplatsens ägare har uttalat sin
avsikt att fortsätta stödja Växjö Småland Airport AB med driftbidrag tills verksamheten ger ett
positivt ekonomiskt resultat.

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 49 procent
AB Regionteatern ägs till 49 procent av Region Kronoberg. Övriga ägare är Landstinget Blekinge med
29 procent och Växjö kommun med 22 procent av aktierna i bolaget.
Bolagets uppdrag är att bedriva teaterverksamhet samt vara en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i
Kronobergs och Blekinge län. Särskild vikt ska läggas vid barn- och ungdomsteater samt amatörteater i
båda länen. Bolaget ska arbeta för att öka intresset för scenkonst hos nya publikgrupper. Verksamheten
ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet samt vara politiskt och ideologiskt oberoende.
Det arbetade som påbörjades med en delvis förändrad verksamhetsinriktning under hösten 2017 har
fortsatt under 2018. Utöver turnéverksamheten spelas fler föreställningar och fler aktiviteter sker på de
egna scenerna i Växjö och Karlshamn. Antalet föreställningar och övriga aktiviteter uppgick till 1 048 st,
varav antal teaterföreställningar var 440 st fördelade på 8 produktioner, antalet dansföreställningar var
93 st fördelade på 8 produktioner och övriga aktiviteter uppgick till 515 st. Den sammanlagda publiken
var 40 295 personer.
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-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 40,8 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett överskott på 0,1 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick
år 2018 till 11,9 mnkr medan det statliga anslaget år 2018 totalt utgjorde 13,3 mnkr. Den
underbalanserade budget som styrelsen fattade beslut om för 2018 med 0,3mnkr har varierat
kraftigt under året. För helåret avviker resultatet positivt från budget med drygt 0,4 mnkr.
Ägaranslagen räknas årligen upp i enlighet med konsortialavtal parterna emellan. För år 2018
enades ägarna om en uppskrivning med 2,4 procent. För det statliga anslaget gjordes en
uppskrivning år 2018 med drygt 1,5 procent.

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, 49 procent
Region Kronoberg äger Almi Företagspartner Kronobergs län AB tillsammans med majoritetsägaren
ALMI Företagspartner AB, det nationella moderbolaget.
Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att
medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och
tillväxtpotential. Bolaget erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa
och utvecklas.
Under 2018 påbörjades projektet VÄXARENA 2.0. Syftet med projektet är en kraftfull satsning på
företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala,
nationella och internationella marknaden. Projektet bygger på prioriteringarna i
strukturfondsprogrammet för Småland och öarna samt inriktningen i RUS. Målet är att 150 företag
under en tre års period skall ha genomgått djupare insatser i syfte att öka sin konkurrenskraft och
tillväxt genom att delta i 12 st Tillväxtprogram. Projektet påbörjades 2018 och avslutas 2020 (avslut
2021) och finansieras av EU Regionala fond, Region Kronoberg samt alla länets kommuner.
Enterprise Europe Network, EEN är världens största stödnätverk för innovativa små och medelstora
företag med internationella ambitioner. Almi får genom EEN ekonomiska resurser, en verktygslåda och
ett nätverk att utnyttja för rådgivning och kontaktförmedling åt regionens små och medelstora företag
som vill satsa internationellt. Erbjudandet består av: kostnadsfri rådgivning om import och export, EUregler och EU-finansiering. Enterprise Europe Network, EEN, täcker även Blekinge och Kalmar län.
-

Bolagets rörelseintäkter för år 2018 uppgick preliminärt till 23,1 mnkr och årets preliminära
resultat för år 2018 visar ett överskott på 2,5 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på låg
bemanning. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget år 2018 uppgick till 7,4 mnkr.

Företagsfabriken i Kronoberg AB, 33,3 procent
Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs till 33,3 procent vardera av Region Kronoberg, Videum AB,
Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB.
Bolagets ändamål är att effektivisera kunskapsöverföringen och kommersialiseringen av akademiska
avknoppningar samt stötta kunskapsintensiva företag.
Bolaget bedriver två spår i verksamheten. Det ena är Bravo Hub som är en mötesplats för
entreprenörer som vill nätverka och samarbeta med andra entreprenörer eller för företag som är på väg
in till inkubatorn för att få ta del av stöd och affärsutveckling. Det andra spåret är
inkubatorsverksamheten som affärsutvecklar unga tillväxtbolag att nå en internationell marknad.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 3,1 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett mindre överskott. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick år
2018 till 1,1 mnkr.
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IT-plattform Småland och Öland AB, 50 procent
IT-plattform Småland och Öland AB ägs, efter att Småland Turism AB lösts ut under 2018, till 50
procent vardera av Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.
Bolaget uppdrag är att bedriva verksamhet bestående i att utveckla och förvalta en IT-plattform för
turiständamål och därmed tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare.
-

Nettoomsättningen för år 2018 uppgick preliminärt till 1,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2018 visar ett underskott på -0,3 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2018 till 0,8 mnkr.

Kust till Kust AB, 12,5 procent
Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom
Kust till Kustbanans trafiksystem.
Öresundståg AB, 12 procent
Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige,
inom avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och
utveckling.
AB Transitio, 5 procent
Region Kronoberg äger tillsammans med andra svenska trafikhuvudmän AB Transitio som är ett
samverkansorgan vars uppgift är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska
trafikhuvudmän. Syftet är att genom den samordnade anskaffningen minimera kostnaderna för
fordonsförsörjningen. AB Transitio har även en mäklarroll när det gäller omfördelningar av fordon
mellan användare för att nå ett effektivt fordonsutnyttjande.
Samtrafiken i Sverige AB, 2,1 procent
Region Kronoberg äger bolaget tillsammans med 37 andra svenska trafikföretag. Samtrafiken är ett
tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer
pålitligt. Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, biljetter, stationer, information,
trafikstörning och tillgänglighet medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige.
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), 2 procent
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) är ett rikstäckande försäkringsbolag vars
huvuduppgift är att försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. Löf:s
slutkund är de patienter som drabbats av patientskada och uppdraget är att utreda och lämna ersättning
till patienter som skadats i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. Löf är ett
ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av samtliga landsting och regioner. 2018 var premieinbetalningen
26,4 mnkr.
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, 1,9 procent
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och
stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg för att öka
patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Investeringar i
flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal. Förbundets medlemmar består av
alla landsting och regioner i Sverige. 2018 uppgick medlemsbidraget till 0,2 mnkr.
Kommuninvest Ekonomisk Förening, 0,55 procent
Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner som medlemmar och har till ändamål
att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina
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medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas
upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på
det finansiella området. Samtliga medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan
samtliga medlemmar har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen.
Inera AB, 0,1 procent
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är från år 2017 majoritetsägare i Inera AB. Alla regioner äger
fem aktier vardera och även kommunerna har ägarandelar. Inera koordinerar och utvecklar
gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Uppdraget är att
förvalta, utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma
regelverk och standarder. I uppdraget ingår att samverka med övriga aktörer inom e-hälsoområdet,
exempelvis regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, Fou och ideella organisationer samt
marknadens aktörer.
Stiftelsen Musik i Kronoberg
Region Kronoberg är ensam huvudman för stiftelsen Musik i Kronoberg. Ändamålet för stiftelsen är att
i första hand organisera och driva musikverksamhet inom Kronobergs län. Tillsammans med Stiftelsen
Musik i Skåne, med Region Skåne som huvudman, äger man Musik i Syd AB. Stiftelsen Musik i
Kronobergs huvudsakliga verksamhet består i att ansöka om verksamhetsbidrag och vidarebefordra
dessa till Musik i Syd AB. Styrelsen för Musik i Syd AB, med ledamöter från de två stiftelsestyrelserna,
har sitt säte i Kristianstad. Den lagstadgade arkivverksamheten, Smålands Musikarkiv, finns hos Musik i
Syd AB. Kammarorkestern Musica Vitae är en integrerad del av verksamheten och orkestern har fått en
allt starkare förankring i hela regionen.
Syftet med Musik i Syd är att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är
ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig
även utanför de större städerna. Musik i Syds verksamhet för barn- och ungdomar har hög prioritet och
erbjuder konsertupplevelser med levande musik inom många olika genrer. För Musik i Syd är det viktigt
att värna om och stimulera barn och ungdomars eget musikutövande. Exempel på detta är den
riksomfattande tävlingen Musik Direkt som har en stark förankring i Kronoberg.
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BILAGOR
Uppföljning av uppdrag, Budget 2018-2020
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Kvalitetsuppföljningar inklusive
läkarkontinuitet av Vårdval Kronoberg
ska publiceras på 1177.se.

Ännu ej påbörjad

En utredning ska
genomföras inför införandet
för att kartlägga vilka
parameter som ska
publiceras samt hur det ska
ske på 1177.se som
Region Kronoebrg ej styr
över

Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 75 %
allmänspecialister och max 25 %
övriga specialister. Vårdval Kronoberg
ska stimulera fler specialistområden
inom vårdvalet att föra vården
närmare patienterna

Klar

Regleras i
uppdragsspecifikation av
Regionfullmäktige

Klar

Vårdval hud har förlängts
tom 2019 och en översyn
av ersättningsmodell och
verksamhet ska göras
under 2019

Hanterat
(Kommer att vara en
pusselbit i fortsatt
arbete med Ny Nära
Vård)

Närmare Kronobergaren,
den utvecklingsstrategi till
2027, som hälso-och
sjukvården har tagit fram
ger en tydlig riktning i
arbetet. HSD medverkar i
nationell grupp på SKL. Ny
lagstiftning för utskrivning
av patient har lokalt
arbetats in i ett regelverk
tillsammans med länets
kommuner. Nästa steg blir
att på nationell nivå
definiera ett övergripande
uppdrag för framtidens
primärvård. Lokalt pågår
Äldrehälsa Kronoberg i
länets västra del och nu
även i östra länsdelen.
Slutbetänkandet avseende
Ny nära vård kommer att
presenteras under 2020.
Tilläggsbudget tillförts för
bla fast vårdkontakt.

Klar

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. Arbetar
enligt plan. Fokus just nu
på vårdplaner för att få till
en hög kvalitet och god

Vårdval plus ska avskaffas

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.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Definiera processerna för psykiatrin
för att säkerställa kvaliteten i såväl
slutenvård som mottagning inom
vårdvalet och den specialiserade
vuxenpsykiatrin.
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kontinuitet. Just nu ca 800
vårdplaner i psykiatrin.

Klart

Arbetet med att utveckla
den sk Skottlandmodellen
för Kronoberg pågår. Det
innebär samhandling och
samverkan mellan hälsooch sjukvård, idéburen
sektor, polis, skola och
socialtjänst utvecklat såväl
det främjande arbetet som
det förebyggande i form av
tidiga samordnade insatser.
Politiska beslut finns i
samtliga berörda nämnder
för 2018 för fortsatt
utvecklings- och
förbättringsarbete
med ”Barnens bästa
gäller!”.

Klart

Nya rutiner fr om 2018
avseende
klagomålshanteringen är
klara och impplementerade.
Fortsatt trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar pågår.
Patientsäkerhetskulturenkät
är genomförd och resultatet
tas omhand inom respekive
verksamhet med stöd av
patientsäkerhetsnätverket.

Modellen är
implementerad och
klar.
Kontinuerligt arbete

Fungerat förvånansvärt bra
under 2018 med hänsyn till
läkarbrist i primärvården.

Pågående

E-hälsoutveckling är ett
prioriterat område nu och
kommer ytterligare
prioriteras och
förhoppningsvis
resursförstärkas. I hälsooch sjukvårdens
utvecklingsstrategi med
sikte mot 2027 kommer
ehälsa och digitalisering
vara en mycket viktig
förutsättning för att lyckas
med omställningen av
framtidens hälso- och
sjukvård. Utifrån strategin
ar ambitionen att en
fördjupad
digitaliseringsplan ska tas
fram under 2018.

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Pågående

Inom ramen för principen
"en ingång in" finns en plan
för LL. Saknas dock i
nuläget medel för en
implementering eftersom
detta kräver
personalförstärkning på
Jourläkarcentralen.
Arbetet kommer att
hanteras i samband
med ”Ny nära vård”

Ta fram en ersättningsmodell som
garanterar Kronobergarna ett fortsatt

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på

Samverkan mellan Familjehälsan och
länets kommuner ska utvecklas när
det gäller förebyggande arbete
(psykisk ohälsa bland unga)

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet
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Folkhälsoberedningen för
att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättningsmodeller och
jämförelser med andra
landstings/regioners
modeller.

brett utbud av vårdcentraler i hela
länet. Modellen ska tas fram i
samförstånd med vårdcentralerna.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt

Inrätta modell för fast vårdkontakt för
patienten

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

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

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta
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Pågående

Arbetet ingår i
implementering av
Utvecklingsstrategin och är
en del i personcentrerad
vård. Är inarbetat i VP.
Arbetet pågår på flera
enheter med att införa flera
delar eller hela konceptet
för patientkontrakt

Pågående

Arbetet ingår i
implementering av
Utvecklingsstrategin och är
en del i personcentrerad
vård
Utvecklingsarbetet pågår
och i första hand inom
primärvård och psykiatri
Inte mätbart under 2018
men det kommer att vara
möjligt under 2019

Hanterat
(Kommer att vara en
pusselbit i fortsatt
arbete med Ny Nära
Vård)

Närmare Kronobergaren,
den utvecklingsstrategi till
2027, som hälso-och
sjukvården har tagit fram
ger en tydlig riktning i
arbetet. Planering och
struktur för implementering
är klar och det fortsatta
arbetet pågår i bred
samverkan. HSD
medverkar i nationell grupp
på SKL. Nästa steg blir att
på nationell nivå definiera
ett övergripande uppdrag
för framtidens primärvård.
Slutbetänkandet ska
presenteras i mars 2020. I
regionen pågår Äldrehälsa i
både västra och östra
länsdelen samt Barnens
bästa i Kronoberg gäller i
samverkan med polis och
länets kommuner. Mobil
läkare finns nu tillgänglig i
östra länsdelen

Klart

Ingår i det stora
förbättrings- och
utvecklingsarbete som
pågår inom framförallt Barn
och ungdomspsykiatrin.
Dessutom planeras en
förstärkning av
familjehälsan med syfte att
bättre ge stöd till barn och
ungdomars psykiska hälsa.
Hanterat i givet uppdrag till
både BUP och
Familjehälsan

Klart

Alvesta löper på enligt plan.
Teleborg åter på
planeringsstadiet p g a
omprioriteringar från Växjö
kommuns sida.

Invånarnas hälsa ska vara jämlik

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Tillsammans med
Folkhälsoberedningen årligen
kartlägga hälsa och ohälsa
geografiskt samt socioekonomiskt i
Kronoberg och ge förslag på
förebyggande åtgärder.

Vården ska flyttas närmare
patienterna bland annat genom
mobila och digitala lösningar

Personer med psykisk
funktionsnedsättning och psykisk
sjukdom ska regelbundet erbjudas
hälsoundersökningar, detta för att
stärka gruppens hälsa generellt. Detta
ersätter tidigare uppdrag om att
integrera somatisk och psykiatrisk
vård
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Klart

Region Kronoberg
genomför regelbundet
kartläggningar av såväl
barn och ungdomar som
vuxna. Avdelningen för
folkhälsa och social
utveckling ansvararför det.

Pågående
(Långsiktigt
pågående arbete
kopplat till ehälsostrategin)

Piloter pågår med att testa
videobesök startade under
november med
målsättningen att
breddinföra under 2019.
När det gäller fler
möjligheter att boka besök
via webbtidbok har det
under senare delen av
2018 skett en stor ökning
av enheter som erbjuder
tjänsten.
Mobil läkare finns i
Markaryd och Växjö

Klart

1 Sep 2017 startade
vuxenpsykiatrin sitt arbete
med hälsomottagning.
Detta innebär att patienter
med vissa läkemedel som
vi vet kan påverka den
somatiska hälsan ska
erbjudas somatisk
undersökning och samtal
kring hälsofrämjande
insatser. Kliniken har i sitt
arbete varit med i ett SKLprojekt och utbildade
hälsocoacher håller i detta.
Vi hoppas kunna följa upp
effekterna i
kvalitetsregistret ”kvalitetsstjärnan”. Planering pågår
för att också erbjuda
personer med Downs
syndrom samma möjlighet.
En modell är etablerad.

Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i
samverkan med
HSN

Status

Kommentar

Klart

Språkpraktikprojektet pågar.

Klart

Konkreta åtgärdsförslag är
framarbetade och arbete pågår
på flera håll för att utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser.

Erbjuda nyanlända med
bekräftad vårdkompetens praktik
inom vården

Klart

Dialog och uppföljning sker
med verksamheterna som har
praktikanter. Riktade
utbildningsinsatser genomförs.

Fortsätta att stimulera
medarbetare att delta i
forsknings-och utvecklingsprojekt

Pågående

Arbetet bedrivs genom FoU.

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

Klart
(Etablerat arbetssätt
Kontinuerligt arbete)

RAK-perspektivet är hela tiden
med i den
kompetensförsörjningsutmaning
Region Kronoberg är i.
Exempel är möjligheten för
fysioterapeuter att skicka
remiss avseende artrospatient
till röntgen och ortoped.
Primärvårdens projekt med att
prova att annan legitimerad
personal än läkare att
sjukskriver under dag 8-14 har
avbrutits i avvaktan på riktlinjer
från SKL. Tandhygienister gör
lagningar istället för tandläkare
mm

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende

Klart
(arbete i samverkan
med SKL och övriga
landsting/regioner)

Utfasningsplan antagen av HSnämnd juni 2017. Region
Kronoberg är bland de regioner
och landsting som minskar sina
kostnader mest 2018.

Pågående

Arbete pågår med att avskaffa
delade turer . Arbetet blev inte
klart under 2018 och kommer
att arbetas vidare med under
2019.

Pågående

Projekt med fokus på
kompetensutveckling gällande
schemaläggning och
bemanningsplanering
tillsammans med
implementering av digitalt stöd
för dessa processer pågår och
kommer att arbetas vidare med
under 2019.

Pågående

Ett pilotprojekt med
mentorstjänster för erfarna
medarbetare genomförs för
sjuksköterskor och
undersköterskor.
Arbete pågår kring modeller för
karriärvägar och en inventering
av nuvarande modeller hos
andra regioner har skett under
2018.

Intensifiera arbetet med att
tillvarata nyanlända med
vårdkompetens
Fortsätta utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser
med bra arbetsvillkor (attrahera,
behålla och utveckla).

Delade turer ska avskaffas

Utveckla lösningar för
schemaläggning med inriktning
på den personacentrerade
vården

Arbeta fram tydliga karriärtrappor
kopplade till
kompetensutveckling
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Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Regionstyrelsen

Individbaserade styrtal ska
redovisas könsuppdelade.
Aktivt arbeta med
innovationsvänlig upphandling
Ett hållbarhetsprogram för
Agenda 2030 ska tas fram för
Region Kronoberg
En utvärdering av
sammanslagningen mellan
Regionförbundet och
Landstinget ska genomföras i
syfte att skapa synergieffekter
och samordningsvinster.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Status

Kommentar

Klart

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

Pågående

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

Pågående

Utarbeta modell för fler
psykologer i
primärvården/vårdvalet.
Fortsatt arbete med att
underlätta patientens väg
genom vården genom
utveckling av patientprocess
för fler diagnoser
Att utifrån aktuell
ambulansutredning ge förslag
till hur ambulansorganisationen
i länet kan optimeras

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom
hälso- och sjukvården ska
genomföra produktions- och
kapacitetsplanering
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Arbetet pågår och arbetsgrupp är
bildad. Ska presenteras under 2019.

Pågående

Planeras att genomföras tillsammans
med Linnéuniversitetet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan med olika
parter.

Klart

Arbetet pågår med att utveckla
standardiserade vårdförlopp för cancer
och för andra diagnoser

Klart

Det som aktuellt nu är planering som
pågår för en utökning av ambulans till
Lessebo kommun. En ambulans ska
vara på plats i novemberr 2018.

Klart
(implementerat
arbetessätt,
ständigt
pågående)

Under 2018 arbetas det med en
gemensam struktur för identifiering och
prioritering samt uppföljning av hälsooch sjukvårdsövergripande
patientprocesser i behov av utveckling.
Behovet identifieras utifrån
verksamheternas och centrumens
bedömning av nuvarande och
prognostiserade utfall samt förväntad
effekt. Prioriteringen beslutas av hälsooch sjukvårdens ledningsgrupp. 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.
Just nu är det osäkert om målet 100 %
kommer att uppnås på grund av att det
saknas tillgång till utdata och beslut
kring användning av
uppföljningssystem.Förstudie Cosmic
Insight planeras. Detta verktyg kan ge
verksamheten bra kliniska utdata.

Pågående

Införande av produktions- och
kapacitetsplanering fortgår i berörda
verksamheter. Primärvården har dock i
dagsläget problem att fullfölja PoKarbetet pga. bristen av läkare. Vilket
medfört att den lagda tidplanen inte har
kunnat hållas. Fokus och resurser
kommer att läggas på de verksamheter
där det är störst behov.
Samtliga enheter var ett orealistiskt mål

med de resurser som fanns att tillgå.
Data i Qlikview så att verksamheten
kan följa sin produktionsplan finns.
PoK-modellen har förfinats och
utvecklats som ett verktyg för
produktions- och kapacitetsuppföljning.

Beskriva förväntade effekter av
de viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade
infektioner(VRI), produktionsoch kapacitetsplanering(POK),
KPP (kostnad per patient), nya
e-hälsotjänster, så att mål kan
sättas för förbättrad ekonomi,
nytta för invånarna och en
bättre arbetsmiljö för
personalen.

Pågående

I de ordinarie planeringsrutinerna och
bedömningarna i det löpande arbetet
används de olika verktygen och
åtgärderna. Vad gäller förväntade
effekter har också ett omfattande
arbete startats som omfattar all
verksamhet i Region Kronoberg, inte
bara hälso- och sjukvården. Det
samlade systemstödet och verktygen
är en del i det ordinarie uppföljningsoch analysarbete som genomförs.

Klart

Svårt att mäta men arbete pågår. Via
RCC inventeras lämpliga studier som
kommuniceras direkt till de olika
verksamheterna. En utbildning för hur
verksamheten ska hantera kliniska
studier är planerad. Den är riktad till
verksamhetschefer och sjuksköterskor
kommer genomföras under året.

Tätare uppföljning av arbetet
mot VRI(vårdrelaterade
infektioner) och skador.

Pågående

Infektionsverktyget ligger nere vilket
försvårar kontinuerlig uppföljning just
nu. Efter senaste uppgraderingar av
Cambio Cosmic ska infektionsverktyget
komma igång igen fram emot hösten
2018. Då kommer vi åter kunna följa
upp VRI
kontinuerligt. Tills dess gäller SKL:s
punktprevalensmätningar och
strukturerad journalgranskning.
Pneumoniprevention är prioriterat
under året.

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens regionbussar

Klar

WiFi är nu installerat i samtliga av
länets 180 regionbussar

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens tåg

Pågående

För Öresundstågen sker införandet i ett
samarbete med DSB, Tidplan är ej klar
än. För Krösatågen planeras
mobilrepeaters istället för Wifi.

Pågående

Plan är under framtagande

Pågående

Pågående dialog inom ramen för
samverkans-avtalet. FoU Kronoberg
ansvarar för uppdraget. Mindre studie
pågår inom Linnéuniversitet kring
skogen som hälsomiljö och läkande
kraft.

Klart
(Implementerat
arbetssätt - i det
övergripande
arbetet med ehälsa)

Arbetet med utveckla webbtidbok för
bokning av besök är under
implementering. Det kan nu erbjudas i
varierande omfattning. Det pågår också
arbete för att breddinföra videobesöken
under 2019. Piloter startar det
föreberedande arbetet i november

Pågående

De nyanländas kompetens inventeras
vid olika tillfällen av AF, kommuner och
rekryterare. Det pågår dessutom
projekt som fokusera på en effektivare

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

Trafiknämnden

Region Kronoberg ska vara en drivande
utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Utarbeta en långsiktig plan för
Region Kronobergs forskningsoch utvecklingsarbete
Stimulera deltagande i
forskning-och utveckling inom
vården, särskilt grön
rehabilitering

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Löpande utveckla och
implementera eHälsoarbetet
tillsammans med länets
vårdcentraler

Regionala
utvecklingsnämnden

Inventering av nyanländas
kompetens med inriktning på
näringslivet
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kartläggning. Arbetet kommer att riktas
mot att flera arbetsgivare kan få
konkreta verktyg, metod och inspiration
kring mottagning av arbetssökare
utifrån en bredd mångfald. Just nu
analyseras möjligheter
till ”konsultimme” och en
lanseringskonferens.

Initera nätverk för företag inom
hjälpmedelsbranschen

Stödja den sydsvenska
skogsforskningen

Kulturnämnden

Tillsammans med kommunerna
ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda
småföretag och ideella
organisationer utbildning i att
lämna anbud på offentlig
upphandling
Uppmuntra kulturarrangörer att
hitta okonventionella arenor för
att nå ut till fler människor, till
exempel på äldreboenden och
att inkludera nyanlända i
kulturaktiviteter.
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Pågående

Förstudie kring
innovationsplattform ”Verklighetslabbet”
genomförd. Vidare samverkan med
näringslivet inom innovation och
hjälpmedelsbranschen kommer ske
under 2019.

Pågående

Arbetet genomförs inom ramen för den
regionala skogsstrategin. Skog- och
träcentrum Syd arbetar inom tre
områden; utbildning, forskning och
innovation. Inom utbildning utformar
Linnéuniversitetet och SLU en
gemensam masterutbildning. Inom
forskning genomförs FRAS, Framtidens
skogsskötsel i södra Sverige, här
samlas sex doktorandprojekt i
samverkan mellan SLU, Skogforsk och
LNU. FRAS anordnar även seminarier
och exkursioner. Inom innovation har
arbetet pågått med en
förstudieansökan till ERUF och utifrån
ett positivt förhandsbesked från
Tillväxtverket i december 2018 kommer
förstudien att genomföras under 2019.
Resultatet från förstudien kommer att
användas till en ERUF-ansökan 2019
för ett fullskaligt projekt med start 2020.

Klar

Två utbildningar angående offentlig
upphandling har tagits fram och
genomförts i samverkan med nätverket
för näringslivschefer. En utbildningsträff
i västra delen (Markaryd) och en i östra
delen (Tingsryd).

Klar

Förstudie genomförd vintern 2017.
Exempel på detta är överenskommelse
med Växjö kommun gällande
regionalisering av konceptet
Scensommar under 2019.

Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

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

Implementera
ekonomistyrningsmodell för att
skapa bättre förutsättningar att hålla
budgeten.
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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.

Klar

Reviderat och uppdaterat,
budgeteringsprinciper,
uppföljning samt
förenkling av
administrativa rutiner inom
ekonomiområdet. Ny
budgetprocess framtagen.

Pågående

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

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.

Miljöredovisning 2018
Region Kronobergs verksamhet påverkar miljön genom användning av förbrukningsmaterial,
kemikalier, läkemedel, livsmedel, energi, transporter och inköp av varor och tjänster.
Miljöprogrammet 2014-2018, beskriver hur regionen internt ska arbeta för att utföra sitt uppdrag
klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Insatserna riktas mot de områden som ger störst
miljönytta. Det kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, exempelvis genom att färre
farliga kemikalier används och nya byggnader byggs med material som bidrar till en god inomhusmiljö.
Genom att ha ett aktivt internt miljöarbete kan Region Kronoberg bidra till en hållbar utveckling och
själva vara ett föredöme inom miljö- och hållbarhet.
Miljöredovisning 2018 är en redovisning av måluppfyllelse för målen i miljöprogrammet som avslutades
vid årsskiftet. Miljöprogrammet ska ersättas med ett hållbarhetsprogram som är under framtagande.

Energi
Mål 2018

Utgångsvärde
2013

Årsvärde
2018

är elförbrukningen 85 kWh/m2
bruksarea (7 % lägre jämfört med
2013).

92,3 kWh/m2

83,1 kWh/ m2

97,914 kWh/m2

90,5 kWh/ m2

är värmeförbrukningen 92
kWh/m2 bruksarea. (7 % lägre
jämfört med 2013,
normalårskorrigerat)

Förändring
2017-2018

Utfall 2018

– 10 %

– 1,7 %

Målet är
uppnått

–8%

– 3,9 %

Målet är
uppnått

Minskning
2013-2018

Mål 2018

Utfall 2018



ska 100 % av elen vara miljömärkt med Bra Miljöval eller liknande.

Målet är uppnått



ska 95 % av värmen vara förnybar.

96,6 % av värmen är förnybar. Målet är
uppnått.



har regionen infört en riktlinje för Grön IT.

Riktlinje för Grön IT har inte tagits fram
under året. Målet är inte uppnått.

Region Kronoberg använder stora mängder energi i form av el, värme och kyla exempelvis till
uppvärmning och kylning av lokaler, ventilation, IT och medicinsk utrustning. Målsättningen är att
energin som används ska vara förnyelsebar och att energianvändningen är effektiv och långsiktigt
hållbar.
Under programperioden har fastigheters energiteam arbetat kontinuerligt med driftsoptimeringar och
byte till mer energieffektiv belysning.
All el som Region Kronoberg använder är förnybar och miljömärkt enligt Bra Miljöval vilket innebär att
miljöhänsyn även tagits vid framställningen av energin och att miljöskador återställs. Exempelvis får
inte vattendrag torrläggas och vindkraft ska vara placerad med hänsyn till växt- och djurliv. Elbolagen
måste också avsätta medel för återställning t.ex. genom att bygga passager för fisk och andra arter runt
kraftverken.
Även värmen är till stor del förnybar. Målet år 2018 är att 95 procent av värmen ska vara förnybar och
vid årsskiftet 2018 var 96,6 procent av värmen förnybar. Regionen har tecknat ett avtal med VEAB om
att all värme ska vara 100 procent förnybar och under programperioden installerades även en

14

Utgångsvärdet korrigerat för att kunna jämföra värmeförbrukningen (energimätare på Grimslövs folkhögskola).
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pelletspanna i Grimslöv vilket innebar att oljepannan som använts under sommarmånaderna har tagits
bort.
Elförbrukningen har minskat med 10 procent mellan åren 2013-2018 och under 2018 har
förbrukningen minskat med 1,7 procent. Minskningen beror till stor del av minskad elförbrukning på
Centrallasarettet i Växjö medan förbrukningen har ökat kraftigt på vårdcentralen i Lessebo och på
folktandvården Linné. Värmeförbrukningen har minskat med 8 procent mellan åren 2013-2018 och
under 2018 har förbrukningen minskat med 3,9 procent. Värmeförbrukningen har minskat på nästan
samtliga anläggningar under 2018.
Vattenanvändningen har minskat med 3,9 procent mellan åren 2013-2018. Under 2018 har
vattenanvändningen ökat med 4,6 procent vilket delvis beror på att byggvatten inte varit indraget på
Sigfridsområdet.
Fjärrkyla finns installerat på Centrallasarettet i Växjö och sedan 2018 även på hus K6 på
Sigfridsområdet. Sedan 2013 har fler kylaggregat installerats på centrallasarettet och kylbehovet tenderar
att öka på grund av ökad användning av teknisk utrustning med kylbehov. Under 2018 minskade den
kylindexkorrigerade fjärrkyleanvändningen med 2,5 procent. Den okorrigerade förbrukningen ökade
dock med 26,5 procent jämfört med 2017 på grund av att sommaren 2018 var ovanligt varm och
sommaren 2017 kallare än normalt.
Framtagande av en Grön IT-strategi har inte prioriterats under programperioden.
Transporter
Mål 2018

Utfall 2018



ska regionen leasa minst 3 elbilar.

Regionen leasar sex elbilar. Målet är uppnått.



ska 75 % av resorna med fordon från bilpoolen ske med
förnyelsebart bränsle.

Av antalet körda kilometer var 48 % med
förnyelsebart bränsle. Målet är inte uppnått.



har antalet km med personbil i tjänsten minskat med 10 %
jämfört med 2013.

Användning av personbil i tjänsten har ökat
med 2 % jämfört med år 2013. Målet är inte
uppnått.



ersätts minst 2000 möten per år i verksamheten med Skypeoch videokonferenser.

Under 2018 genomfördes 6139 st. skype- och
videokonferenser. Målet är uppnått.



Under programperioden ska regionen verka för en klimatsmart
och hälsosam arbetspendling för alla medarbetare.

Under 2017 och 2018 genomfördes Grön
Effekt som var en tävling för att uppmuntra till
en hållbar arbetspendling. Det genomfördes
även en kampanj med testresenärer i
kollektivtrafiken. Antalet
cykelparkeringsplatser kring sjukhuset har
också utökats.

Långsiktiga mål

15



ska kollektivtrafiksystemet bli mer resurseffektivt och bidra till
en minskad klimatpåverkan15
Styrtal/indikatorer som mäts och följs upp:

-

Samtliga fordon i upphandlad trafik ska köras med
förnyelsebara drivmedel 2020.

Andelen förnybara bränslen i linjetrafiken
(buss) är 99 %.

-

Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh
år 2025 (0,02 g/kWh år 2014).

Utsläpp av partiklar från busstrafik var 0,015
g/kWh under 2018, vilket är en förbättring
jämfört med 2014.

-

Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh
år 2025 (2g/kWh år 2014).

Utsläpp av kväveoxider från busstrafik var
1,9/kWh under 2018, vilket är en liten

Mål i trafikförsörjningsprogrammet, programperiod 2016-2025.
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-

Energieffektiviteten ska öka. Max 0,15 kWh/personkilometer
busstrafiken år 2025

förbättring jämfört med 2014
.
Energieffektiviteten var 0,35
kWh/personkilometer under 2018,
anledningen till att värdet har gått upp är att
beräkningsmetoden har ändrats i FRIDA.

I regionens verksamheter sker många personresor och godstransporter. För att minska klimatpåverkan
och luftutsläpp från resor och transporter antogs under 2018 en ny reseriktlinje. Riktlinjen ska vägleda
chefer och medarbetare och gäller för samtliga resor som görs i tjänsten och för förtroendevaldas resor
som bekostas av Region Kronoberg. Kopplat till reseriktlinjen arbetar regionen bland annat för att öka
användningen av kollektivtrafik och resefria möten, leasa miljöbilar i bilpoolen samt att främja resor
med cykel eller gång.
Under 2018 leasade Region Kronoberg sex elbilar och påbörjade en upphandling av elbilar. Under året
fortsatte arbetet med att utreda ökade laddningsmöjligheter i regionen för att möjliggöra ett
införskaffande av fler elbilar.
Region Kronoberg leasar gasbilar, etanolbilar och mindre dieselbilar. Regionen har en målsättning om
att 75 procent av resorna med fordon från bilpoolen ska ske med förnyelsebart bränsle år 2018. Detta
har visat sig vara en svår utmaning då det bara finns ett fåtal tankställen för gas i länet, varav endast ett i
Växjö. Under perioden genomfördes informationsinsatser för att öka tankningen av förnybara
drivmedel. Andelen körda kilometer med förnybara drivmedel under 2018 var 48 procent.
Antal körda kilometer med bilpoolsbilar och hyrbil var under året 1 825 317 km, vilket är en ökning
mot tidigare år. Däremot så minskade privat bil i tjänsten med 5 procent, och den totala sträckan
uppgick till 825 027 km. Det innebär en total ökning av användning av personbil i tjänsten med 2
procent jämfört med år 2013.
Under 2018 genomfördes 6139 skype- och videomöten, vilket är ökning med 42 procent jämfört med
2015. Att ersätta fysiska möten med möten på distans sparar tid, pengar och minskar miljöbelastningen
från resor.
Region Kronoberg deltar i satsningen Hållbar mobilitet i Kronoberg. I projektet genomfördes under hösten
2018 återigen en resvaneundersökning där anställda fick svara på hur de reser till och från arbetet samt i
tjänsten. Resultaten presenteras under våren 2019.
För att stimulera till ett mer hållbart resande till och från arbetet så genomfördes kampanjen Grön effekt
under 2018, med syfte att uppmuntra till klimatsmart arbetspendling och fysisk aktivitet i vardagen.
1023 medarbetare deltog i utmaningen och tillsammans har de cyklat, sprungit och promenerat en
sträcka på totalt 82 854 km, vilket motsvarar två varv runt jorden.
Under perioden har även cykelparkeringarna vid Centrallasarettet i Växjö och vid Ljungby lasarett fått
fler säkra cykelställ med möjlighet att låsa fast eller låsa in sin cykel.

Lustgas
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Mål 2016-2018


Utfall 2018

arbetar regionen med att minska utsläpp av lustgas från
förlossningen genom läcksökning och upphandlingskrav.

Läcksökningar har genomförts under året.
Målet är uppnått.

Långsiktigt mål


År 2022 har utsläppen av lustgas minskat med 80 % jämfört
med år 2013.

År 2018 var förbrukningen av lustgas
3541 kg vilket är en ökning jämfört med år
2013. Målet är inte uppnått.

Regionen arbetar för att minimera lustgasutsläppen eftersom lustgas har en negativ klimatpåverkan.
Under året har service och läcksökning av utrustningen genomförts.
Enligt tidigare framtagen statistik användes 1988 kg lustgas år 2013. År 2018 var förbrukningen 3541 kg.
Den ökade förbrukningen beror inte på en kraftigt ökad användning utan på att tidigare framtagen
statistik inte varit korrekt.
Det långsiktiga målet är att minska lustgasutsläppen med 80 procent. Målet kan endast nås genom att en
central destruktionsanläggning för lustgas kopplas till förlossningen på Centrallasarettet i Växjö.
Målsättningen om minskat utsläpp kommer tas med till Region Kronobergs hållbarhetsprogram 20192023, som är under framtagande.

Kemikalier
Mål
År 2018

Utfall 2018



har 70 procent av antalet produkter med utfasningsämnen16
ersatts med mindre hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter
jämfört med år 2013.

Jämfört med 2013 har 42 produkter
ersatts med mindre hälsoskadliga eller
miljöfarliga produkter vilket motsvarar
48 %. Målet är inte uppnått.



har 25 procent av antalet produkter med riskminskningsämnen17
ersatts med mindre hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter
jämfört med år 2013.

Jämfört med 2013 har 29 produkter med
riskminskningsämnen ersatts vilket
motsvarar 27 %. Målet är uppnått.

Att regionen arbetar med att byta ut och minska användningen av särskilt farliga ämnen har en positiv
påverkan på folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön.
Region Kronoberg har tagit fram en egen utfasnings- och riskminskningslista som utgår från
Kemikalieinspektionens kriterier för prioriterade riskminsknings- och utfasningsämnen (PRIO-listan)
samt hormonstörande ämnen i Chemsecs SIN-lista. Målsättningen är att fasas ut utfasningsämnen och
minska antalet produkter med riskminskningsämnen. Riskminskningsämnen är ämnen som är svårare
att fasa ut men där vi bevakar alternativ.
Under perioden har antalet produkter med utfasningsämnen minskat med 48 procent och antalet
produkter med riskminskningsämnen har minskat med 27 procent. Den största minskningen beror på
utrensning av produkter inom laboratorieverksamhet, folkhögskola och fastighetsdrift. Inom
tandvården har hälsoskadliga ämnen fasats ut i samband med upphandling. Det har främst varit
produkter med reproduktionstoxiska och hormonstörande ämnen som till exempel hexan, kloroform
och triklosan. Under 2018 har antalet risk- och utfasningsämnen inte förändras avsevärt.
13,14

Enligt Kemikalieinspektionen är utfasnings- och riskminskningsämnen hälso- eller miljöfarliga ämnen med egenskaper
som t.ex. cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, miljöfarliga, allergiframkallande eller giftiga. Samtliga
riskminskningsämnen kan inte fasas ut då vissa produkter inte går att ersätta i dagsläget.
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Under programperioden har vi främst prioriterat att minska antalet CMR produkter
(cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) samt andra särskilt farliga kemiska produkter
(enligt Kandidatlistan) i verksamheterna. I vissa fall har det inte gått att byta ut produkten men man har
minskat exponeringen för personalen t.ex. genom att ersätta produkten med färdig lösning. Antalet
CMR-produkter har minskat från 28 till 24 men då består en betydande andel av CMR-produkterna
under 2018 av olika varianter av formaldehyd. Tar man hänsyn till detta så är den egentliga minskningen
9 st. produkter (25 st. år 2013 till 16 st. år 2018).
En av de största utmaningarna har varit att hitta kemiska produkter som är mindre farliga men som har
likvärdig funktion. Målsättningen om en minskning med 70 procent var ambitiös och trots ett aktivt
utfasningsarbetet blev målet inte uppnått.

Miljöanpassad byggnation
Mål 2014-2018

Utfall 2018



ska byggmaterial vid ny- och större ombyggnationer dokumenteras
i Byggvarubedömningen18 och prioriterade utfasningsämnen ska
undvikas så långt som möjligt.

Vid nybyggnationer dokumenteras
byggnadsvaror i Byggvarubedömningen.
Detta görs även i mindre omfattning vid
större ombyggnationer. Målet är delvis
uppnått.



ska regionens nybyggnationer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad19
med målsättningen om att nå minst nivå silver.

Målet är uppnått



ska större ombyggnationer som omfattar installationstekniska
system uppfylla relevanta krav enligt Miljöbyggnad.

Har ej genomförts under året. Målet är inte
uppnått.

Genom att välja material med mindre hälsopåverkan och ställa miljökrav på materialet vid ny- och
ombyggnation kan regionen minska mängden farliga ämnen i sina fastigheter. Detta bidrar till att främja
en god inomhusmiljö för alla medarbetare och patienter. Under programperioden har byggmaterial
dokumenterats i samband med nybyggnation och i ett fåtal ombyggnationer. Region Kronoberg ställer
krav på att byggmaterialen inte ska innehålla utfasningsämnen i samtliga byggentreprenader men någon
uppföljning av kravet i samband med ombyggnationer har inte skett under programperioden.
Miljöbyggnad är en kvalitetssäkring för att säkra låg energianvändning, en god inomhusmiljö samt att
byggvaror med mindre negativ miljö- och hälspåverkan används. Det finns tre nivåer; guld, silver och
brons, där brons motsvarar kraven enligt gällande lagstiftning. Region Kronoberg har som målsättning
att samtliga nybyggnationer i regionens regi ska certifieras enligt minst nivå silver. Under
programperioden har en nybyggnation färdigställts, Folktandvården Linné och den kommer att
certifieras enligt Miljöbyggnad. Nybyggnation av rehabilitering och vuxenpsykiatrin har påbörjats och
där är målsättningen silver.
Arbetet med att dokumentera och välja byggvaror enligt byggvarubedömningen samt följa
miljöbyggnads kriterier även i ombyggnationer kommer att förstärkas under kommande år.

Livsmedel

18
19

Databas för miljöbedömning av byggvaror, https://www.byggvarubedomningen.se/
Certifieringssystem för byggnader, https://www.sgbc.se/
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Mål 2018

Utfall 2018



är andelen ekologiska livsmedel 60 % av den totala
livsmedelskostnaden.

Andelen ekologiska livsmedel uppgick till
59,6 % av den totala livsmedelskostnaden.
Målet är i det närmaste uppnått.



är Kost och restauranger fortsatt KRAV20-certifierade.

Kost- och restauranger har fortsatt vara
KRAV-certifierade. Målet är uppnått



fortsätter Kost och restauranger att erbjuda vegetariska alternativ.

Kost och restauranger erbjuder dagligen ett
vegetariskt alternativ. Målet är uppnått.

Att regionen köper hållbara livsmedel bidrar till minskad spridning av kemiska bekämpningsmedel till
yt- och grundvatten och främjar den biologiska mångfalden.
Region Kronoberg hade även under 2018 den högsta andelen ekologiska livsmedel i jämförelse med
övriga landsting och regioner. Kost och restauranger har i det närmaste nått målet om att 60 procent av
alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska år 2018, då utfallet blev 59,6 procent.
Medarbetarnas engagemang har medfört att krämer, såser, soppa och många fler maträtter tillagas från
grunden av hållbara råvaror. Vid tillagning av färsbiffar byts 25 procent av den ekologiska färsen ut till
ekologiska bönor för minska negativ miljöpåverkan.
Genom att köpa ekologiska livsmedel bidrar Region Kronoberg även till att nå länsstyrelsens regionala
miljömål om att andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 75 procent av den offentliga konsumtionen av
livsmedel år 2020.
Läkemedel
Mål 2014-2018

Utfall 2018



minskar kassationen av läkemedel

År 2018 kasserades 5999 kg läkemedel i
regionen. Målet är inte uppnått.



tas miljöhänsyn vid den årliga revideringen av rekommenderade
läkemedel

Miljöaspekter beaktas vid den årliga
revideringen av rekommenderade
läkemedel. Målet är uppnått.



har antalet recept på fysisk aktivitet, FAR, ökat till minst 2400 per
år



är förskrivningen av antibiotika högst 250 recept/1000 invånare
per år

År 2018
1486 st. recept på fysisk aktivitet skrevs ut
under 2018. Målet är inte uppnått.
Förskrivningen under året var 300
recept/1000 invånare. Målet är inte uppnått.

Under året kasserades 5999 kg läkemedel vilket är en ökning med 1414 kg jämfört med år 2014.
Orsaken till den ökade kassation är inte klarlagd men det är troligt att en del av mängden utgörs av
felsortering d.v.s. att en del av mängden utgörs av förpackningar. Analys av orsaker till den ökade
kassationen kommer genomföras under kommande år.
Läkemedelskommittén följer kunskapsutvecklingen kring läkemedels miljöpåverkan och beaktar
miljöaspekter vid den årliga revideringen av rekommenderade läkemedel.
Under 2018 förskrevs 1486 recept på fysisk aktivitet vilket är en ökning med 129 recept jämfört med
2017. Målet om en årlig förskrivning på 2400 recept till år 2018 blev inte uppfyllt.
Två tredjedelar av recepten förskrevs till kvinnor och nästan hälften av recepten förskrivs på
vårdcentralerna. Primärvårdens hälsoenhet arbetar kontinuerligt med att i dialog med de förskrivande

20

KRAV står för Kontrollföreningen för Alternativ Odling och är en miljömärkning för ekologiska livsmedel.
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enheterna ge stöd i att identifiera de patienter som är i behov av recept på fysisk aktivitet. Dialogen sker
både konsultativt i enskilda fall och som information på arbetsplatsträffar.
2018 hämtade länets invånare ut 300 antibiotikarecept/1000 invånare, vilket är den lägsta noteringen
Region Kronoberg någonsin haft. Antalet antibiotikarecept har minskat med 5 procent mellan 2017 och
2018 och den ökande trenden är bruten. Sedan år 2000 har antalet antibiotikarecept minskat med 40
procent. Kronoberg är dock fortfarande ett av de län som använder mer antibiotika än rikssnittet. Det
långsiktiga målet för hela landet är att förskrivningen av antibiotika inte ska överstiga 250 recept per
tusen invånare och år. Strama Kronoberg (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och
minskad antibiotikaresistens) arbetar systematiskt med frågan på flera sätt, bland annat genom
uppsökande verksamhet i primärvården, kvartalsvisa utskick med förskrivningssiffror på
vårdcentralsnivå, seminarier för utbildningsläkare och information till allmänheten om när antibiotika
gör nytta.
Produkter
Mål 2016-2018

Utfall 2018



genomförs en översyn av förbrukningsvaror med syfte att
identifiera varor som regionen kan minska användningen av,
alternativt ersätta med mindre miljöbelastande material. Utbyten
ska ske med bibehållen säkerhet för patienter och personal.



ska 25 procent av textilerna, under avtalsperioden, vara
producerade av alternativa material med mindre miljöbelastning än
konventionell bomull.

Under året påbörjades en översyn av
förbrukningsvaror och klimatberäkningar
genomfördes på utvalda varor. Målet är
delvis uppnått.
Andelen textilier med mindre
miljöbelastande material var 38 % under
2018. Målet är uppnått.

Under 2018 togs för första gången ett klimatbokslut för Region Kronobergs verksamhet fram. I
klimatbokslutet ingick att räkna på klimatutsläpp från vårdens förbrukningsvaror. I och med detta
påbörjades en översyn av förbrukningsvaror samt klimatberäkning av de förbrukningsvaror som
använd i stor volym, till exempel sopsäckar, handskar, kontorspapper, förkläden, sprutor,
desinfektionsmedel, medicinbägare, engångsmuggar och skoskydd.
Under 2019 kommer miljöenheten i samarbete med vårdhygien, påbörja arbetet med att identifiera
förbrukningsvaror som regionen kan minska användningen av, alternativt ersätta med mindre
miljöbelastande material.
En stor del av de textilier som används i hälso- och sjukvården är av bomull. I den globala
bomullsodlingen används stora mängder bekämpningsmedel och vatten. För att minska miljöpåverkan
har regionen som målsättning att ersätta en del av textilierna med alternativa material med mindre
miljöbelastning än konventionell bomull. Krav på hållbara fibrer har ställts i upphandlingen av textilier,
bland annat upphandlades bussaronger av tencel, vilket bidrog till att målet om 25 procent textilier av
mindre miljöbelastande material till år 2018 är uppnått med råge.
Upphandling
Mål 2016-2018

Utfall 2018



genomförs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) med hjälp av framtagna riktlinjer för miljöanpassad
upphandling.



används tillämpliga hållbarhetskrav från Upphandlingsmyndigheten
med flera i framtagandet av förfrågningsunderlag enligt lagen om
offentlig upphandling, lagen om valfrihet (LOV) och lagen om
upphandling i försörjningssektorn (LUF).

86

Upphandlingar genomförs enligt riktlinjer för
miljöanpassad upphandling. Målet är
uppnått.

Miljö- och hållbarhetskrav ställs i de flesta
upphandlingar. Målet är uppnått.

Region Kronoberg arbetar för att upphandla varor och tjänster som är ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbara och som stöd i detta arbete används riktlinjer för miljöanpassad upphandling.
Under år 2018 har arbete med miljökrav eller uppföljning av krav genomförts i upphandlingar inom ett
flertal områden till exempel anestesi-IVA, hudrengöring och desinfektion, konferensanläggning,
tandvård, läkemedel och transporter.
Region Kronoberg ställer även krav på leverantörer i upphandlingar enligt den nationella
uppförandekoden för etiskt och socialt ansvarstagande. Det innebär att leverantörerna ska garantera att
krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls. Kraven har en
direkt påverkan på möjligheter för människor i utvecklingsländer att arbeta under sunda förhållanden.
Avfall och återvinning



Mål 2018

Utfall 2018

är materialåtervinningsgraden21 minst 33 % av den totala
avfallsmängden från regionens sjukhusfastigheter22.

År 2018 källsorterades 22 % av avfallet ut.
Målet är inte uppnått.

Mål 2016-2018


genomförs en översyn av inköpsrutiner och hanteringen av
kontorsmöbler med syfte att öka andelen möbler som återanvänds.

En arbete för att förbättra möbelhanteringen
är påbörjat. Målet är delvis uppnått.

I Region Kronoberg används stora volymer varor och förbrukningsmaterial vilket medför en stor
miljöpåverkan vid både tillverkning, användning och avfallshantering. Regionen arbetar aktivt för att
hushålla med resurser, källsortera avfall och omhänderta farligt avfall på ett säkert sätt. Under året
sorterades 22 procent av avfallet ut, vilket är en förbättring med 2 procent jämfört med föregående år.
Vid beräkningen av andel utsorterat avfall är inte utsorterat matavfall medräknat. I den nationella
jämförelsen av miljöarbetet i regioner och landsting blir siffran för Kronoberg högre eftersom matavfall
inkluderas i den statistiken.
Under 2018 genomfördes plockanalyser av den brännbara fraktionen vid Centrallasarettet i Växjö,
Ljungby lasarett och Sigfridsområdet. En hel del av avfallet var felsorterat, till exempel hittades
wellpapp, kontorspapper, matavfall och metallskrot som skulle sorterats ut till återvinning samt
personal- och patientkläder som istället skulle skickats tillbaka till textilleverantören. Ett arbete kommer
inledas för att förtydliga avfallsrutiner och sorteringsguider.
Så når Region Kronoberg målen
För att regionen ska ha ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete är det viktigt att miljö och
hållbarhet integreras tidigt i kvalitets- och utvecklingsarbete, i planerings- och styrningsfrågor samt att
miljöfrågorna är förankrade i budget och verksamhetsplaner. Alla medarbetares insats behövs för att
regionens miljöarbete ska bli framgångsrikt.
En förutsättning för detta är att medarbetarna är delaktiga, motiverade och har kunskap om miljö- och
hållbarhetsfrågor. Under 2016 togs en grundläggande, webbaserad miljöutbildning fram samt en
fördjupning om läkemedel och miljö avsedd för förskrivare.

21

Materialåtervinningsgrad exklusive matavfall från sjukhusfastigheter.

22

Centrallasarettet i Växjö, Ljungby lasarett och Sigfridsområdet.
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Mål 2016-2018


Utfall 2018

utbildas regionens anställda i miljö genom en webbaserad
utbildning.

Under 2018 har 91 personer genomfört
webbutbildningen i miljö.

Under 2018 genomförde 91 personer webbutbildningen i miljö. Totalt har totalt 1107 personer
genomfört utbildningen under 2016 - 2018 vilket motsvarar 18 procent av medarbetaren i Region
Kronoberg.
Miljöarbete i samverkan
I den regionala samarbetsplattformen för miljö- och klimatfrågor i länet, Green Act Kronoberg, ingår
Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet, Sustainable Småland samt
idéburen organisation. Samarbetet, som är av långsiktig karaktär, syftar till att öka takten på arbetet för
att nå de regionala miljömålen. Under året har fokus varit på två temaområden; cirkulär ekonomi och
transporter. Bland annat har ett kunskapsunderlag för biogas i länet tagits fram och ett samarbete kring
förnybara drivmedel har påbörjats. Miljömålslöften har även tecknats mellan GreenActs medlemmar
och länsstyrelsen.
Region Kronoberg är projektägare i två pågående projekt med direkt syfte att förbättra miljön: Hållbar
mobilitet i Gröna Kronoberg och Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län – CRKKL .
Under året har offentliga och privata arbetsplatser som deltar i projektet Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg bland annat erbjudits att testa elcykelpendling och teståka kollektivtrafik. Resekort till
kollektivtrafiken delades ut till 220 deltagare och nyttjandegraden av dessa var 80 procent. Under
testperioden på 30 dagar reducerade testresenärerna sina koldioxidutsläpp med ca 10 ton. Inom
projektet pågår också ett arbete med att utveckla en prototyp för en samåkningsapplikation.
CRKKL, som startade i september 2018 är ett samverkansprojekt med Linnéuniversitetet. Projektet
genomförs i nära samarbete med Regionförbundet i Kalmar, Energikontor Sydost och Sustainable
Småland. Det övergripande syftet är att bidra till en hållbar omställning. Exempel på pågående
aktiviteter inom projektet är kunskapsspridning, rådgivning och inspiration kring cirkulär ekonomi till
företag och offentliga organisationer samt skapande av forum för samverkan mellan aktörer som på ett
eller annat sätt arbetar med cirkulär ekonomi/cirkularitet eller vill utvecklas i den.
Nationell jämförelse av miljöarbetet
Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med landsting och regioner tagit fram sex
miljöindikatorer/nyckeltal för miljöarbetet som presenteras som Öppna jämförelser. Syftet med att
jämföra miljöarbetet är att stimulera landsting och regioner att analysera sin verksamhet, lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Jämförelsen som genomfördes 2018
baseras på resultat från 2017. I tabell 1 sammanfattas resultaten för Region Kronoberg och en
jämförelse görs med de nationella resultaten. Totalt placerade sig Kronoberg på en sjätteplats vilket är
en försämring med två placeringar jämfört med 2017. Flera landsting och regioner har haft positiv
utveckling av miljöarbetet vilket inneburit att Region Kronoberg tappat i placering. I vissa fall är
skillnaderna marginella inom ett nyckeltal, till exempel har Region Kronoberg 99,6 procent förnybar
energi i kollektivtrafiken, vilket ger en tredjeplats, medan andra och förstaplatsen går till regioner med
99,97 procent respektive 100 procent.
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Miljöindikatorer, resultat och ranking Kronoberg 2018
Resultat 2018
Antibiotikaförskrivning (recept per 1000 invånare),
åldersstandardiserat
Ekologiska livsmedel (%)

Bästa

Sämsta

233

329

Kronoberg

Ranking

296

18 av 21

56

18

56

1 av 21

Energianvändning lokaler (kWh/m2 BRA)

160

239

183

7 av 21

Förnybar energi i kollektivtrafiken (%)

100

26

99,6

3 av 21

Klimatpåverkan från medicinska gaser (kg CO2/inv.)

1,2

5,7

4,5

19 av 21

Avfallsåtervinning inkl. matavfall (andel materialåtervinning)

43

21

33

7 av 21
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Barnbokslut 2018
Barnbokslutet följer upp Region Kronobergs ansvar för att omsätta barnets rättigheter i
barnkonventionen och följer innehållet i Policyn för lika möjligheter och rättigheter inom en hållbar Region
Kronoberg, som är vårt högst beslutande dokument.
Likvärdiga villkor och förbud mot diskriminering
Region Kronobergs värdegrund utgår från respekt för människan. Vi arbetar för allas lika värde,
jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.


Rätten till likvärdiga villkor för barns uppväxt och utveckling: Ögonkliniken har arbetat för att barn med
särskilda behov och/eller annat språk ges dubbel tid vid mottagningsbesök.



Ögonkliniken har infört kontakttolk för alla barn samt barnmottagningspass för arabiska patienter
med samma tolk under hela passet för att minska familjernas väntetider som vanligen uppstår när
tolk ska beställas och anlända.



Den regionala kulturplanen har pekat ut likvärdig tillgång till regional kultur i hela Kronoberg som
ett särskilt prioriterad område. En stor andel av kulturbolagens ordinarie produktioner har turnerat
i hela länet och genomförts i samverkan med skola och lokala arrangörer.



Det har skett ett flertal utvecklingsinsatser för ökad likvärdighet i länet både fysiskt och digitalt,
t.ex. Musik i Syds Musikriket och Musik i Syd Channel. Scensommar Kronoberg har erbjudits med
avgiftsfria familjeföreställningar på oväntade platser i länet, utarbetade i samverkan mellan Region
Kronoberg och länets kommuner.



Rätten till likvärdiga villkor för bästa uppnåeliga hälsa: Barn- och Ungdomshabiliteringen har
uppmärksammat att barn i västra länsdelen inte har fått samma omfattning och kvalitet på insatser
som barn i östra länsdelen pga. att det är svårare att rekrytera personal. En omfördelning av
resurser har därför genomförts i syfte att kunna erbjuda likvärdig vård i länet till alla barn med
funktionsnedsättning. Man har även strävat efter att erbjuda fler kontaktytor än ett fysiskt besök
och har under året sett en utveckling mot fler telefonkontakter.



Barnhälsovårdens föräldrastöd har traditionellt främst nått mammor och det finns en klar risk att
pappor med behov av stöd inte uppmärksammas. Under året utbildades samtliga
barnhälsovårdssjuksköterskor i att erbjuda och genomföra enskilt föräldrastödjande samtal även till
den förälder som inte fött barnet, vilket ger en möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa och behov av
stöd bland pappor.
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Barnanpassad information och barnets delaktighet

Barn har rätt att vara informerad om, och delaktiga i, frågor som berör deras liv, samt rätt till
information som de kan förstå, på ett enkelt och begripligt språk.

























Rätten till information: Ögonkliniken har utarbetat informationsmaterial på arabiska och somali
till föräldrar när barnet har en synnedsättning och behöver glasögon.
Avdelningen för färdtjänst- och riksfärdtjänst har reviderat och förenklat texter i
informationsmaterial och blanketter för att dessa ska bli mer lättförståeliga.
Ögonkliniken har i samarbete med barnhabiliteringen utarbetat ett särskilt kallelsematerial med
bilder utformade i syfte att underlätta barnens förståelse av det kommande besöket. Materialet
vänder sig till barn med autism eller andra funktionsbesvär.
En hälsoskola för nyanlända i syfte att öka kunskap och förståelse för hälso- och
sjukvårdssystemet har genomförts på ett antal vårdcentraler.
Personal inom barnhälsovården har utbildats i Grunda sunda vanor som är ett pedagogiskt
bildmaterial som syftar till att främja och öka barnets delaktighet i hälsosamtalet om
hälsosamma levnadsvanor. Barnet får även en minibok med samma innehåll i så att familjen
ska kunna fortsätta samtalet hemma.
Ungdomsmottagningarna i Ljungby har tagit fram specialanpassad skolinformation till
särskolan på högstadiet samt gymnasiet kring sex och samlevnad. De har även synliggjort
information kring sexualitet på olika språk i väntrummet.
Barn från 16 års ålder kan numer själva ta del av sin journal via 1177.
Region Kronoberg har under 2018 genomfört ett flertal studier och utvärderingar som riktat sig
till barn och som har använts för att förbättra verksamheten och ge ökad kunskap:
Rätten till delaktighet: Under 2018 har Folkhälsa och social utveckling genomfört en studie kring
ungas tillit till vuxna. I studien har gymnasieungdomar fått komma till tals i ämnen med hjälp
av fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. En rapport Tillitens villkor – ungas röster om
tillit och hur den kan stärkas har sammanställts och resultatet redovisades vid en länskonferens. På
konferensen medverkade ungdomar från länet och delades med sig av sina egna erfarenheter.
Folkhälsa och social utveckling har genomfört enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa
och levnadsvanor för sjätte gången. Alla barn och ungdomar i åk 5, åk 8 och gy åk 2 erbjöds att
delta i enkäten, svarsfrekvensen var ca 83 procent. Elever (i referensklasser) i länet har även fått
komma till tals i samband med av enkätfrågorna reviderades.
Kreativa rum har genomförs i samverkan mellan Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och
Hemslöjden i Kronoberg för att barn, unga och vuxna ska få möjlighet att bidra till att göra
sina bibliotek till mer kreativa och lockande platser.
Föreställningen Hemma, en av Regionteaterns medborgarproduktioner, var en insats som
fångade upp barns och ungas egna berättelser och erfarenheter. I arbetet inför produktionen
bidrog högstadieelever från Lessebo.
Under en inspirationsdag för alla skolklasser i Ljungby kring samtal om psykisk ohälsa gjordes
en undersökning huruvida elever tycker att ungdomsmottagningen i Ljungby har rätt fokus, att
de vet vart verksamheten finns, samt om de som besökt ungdoms-mottagningen upplevt att de
har fått god vård. Resultatet var överlag mycket positivt.
I flera förbättringsarbeten på barn- och ungdomskliniken har barn och föräldrars åsikt
efterfrågats främst i intervjuform men även i form av riktad enkät. Det finns
utvecklingspotential gällande att lyssna mer på barn än föräldrar.
Rätten till delaktighet och information: Under året har barn och ungdomar som varit på Barn- och
Ungdomshabiliteringen fått möjligheten att framföra sina åsikter om besöket genom en
väntrumsenkät, improve IT. Samtidigt har tillgängligheten till språktolk förbättrats för att öka
möjligheten till delaktighet.
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Barn- och ungdomshabiliteringen har tagit fram en broschyr om vad som händer vid
uppföljning i kvalitetsregister CPUP riktat till barnen. Den har fått stor uppmärksamhet och
konceptet används nu i flera regioner/landsting.
Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål registrerade 43 ärenden som rörde
barn och unga upp till 19 år, vilket var närmare hälften av antalet föregående år. Barnärenden
motsvarar 6,3 procent av samtliga ärenden, vilket är en minskning från 8,9 procent förra året.
Ärenden inom vård och behandling var vanligast, följt av ärenden som rörde klagomål på
kommunikation och så såg det också ut när det gällde vuxna. Det var övervägande föräldrar
som kontaktade patientnämnden, endast i ett fall var det en tonåring som själv tog den första
kontakten med patientnämnden. När ärendet rörde äldre barn lämnade de sitt godkännande
till att ärendet registrerades.

Kontaktorsak Patientnämnden

% 2015

% 2016

% 2017

% 2018

Vård och behandling

42

43

39

47

Kommunikation

35

32

23

23

Organisation och tillgänglighet

14

8

16

14

Vårdansvar

2

4

10

2

Administrativ hantering

1

1

8

12

Medicinsk dokumentation och
sekretess

3

7

5

0

Ekonomi

2

4

0

2

Ej vald eller övrigt

1

3,8

0

0

Barn och unga
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Goda levnadsvillkor för barn och arbetet mot barn som far illa
Region Kronoberg ska verka för att barn ska ha goda och jämlika levnadsvillkor samt en trygg och
säker livsmiljö i Kronobergs län. Regionen har ett särskilt ansvar för att upptäcka och stödja barn som
far illa.























Rätten till goda levnadsvillkor: Arbetet med Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län har under året
skapat samsyn kring behoven av att berörda aktörer tillsammans skapar en säker och trygg
uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Ett förankringsarbete
har lett fram till en länsgemensam inriktning på ett långsiktigt och uthålligt arbete, samarbete
och samhandling.
Länstrafikens analys av resandet visar att 15-19-åringar använder kollektiva färdmedel betydligt
oftare än resenärer 20 år och äldre. Resorna sker till den största delen i form av skolskjuts som
bekostas av hemkommunen men även i form av fritidsresande.
För stimulera kollektivt resande för ungdomar under 20 år erbjuds reducerat biljettpris samt de
rabatterade produkterna Sommarlovskortet och Fritidskortet. Region Kronoberg beviljades
bidrag för att genomföra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Det
resulterade i en nära nog fördubbling av kollektivtrafikresandet hos länets ungdomar under
perioden 15 juni-15 augusti 2018. På de utdelade Sommarlovskorten gjordes i genomsnitt 17
resor/kort och ungefär hälften av resandet skedde i Växjö Stadstrafik.
Vuxenpsykiatrin har diskuterat ett barnperspektiv på nybyggnation för att tänka in barnvänliga
rum gällande möbler, leksaker, skötbord m.m.
Barn- och Ungdomshabiliteringen fick medel från satsningen psykisk hälsa för att utveckla och
förbättra insatser och stöd till barn där en eller båda föräldrarna har en kognitiv
funktionsnedsättning. Under året fick 121 föräldrar stöd i att berätta för sina barn om sin
diagnos och funktionsnedsättning. Vid några tillfällen har barnen själva varit delaktiga.
Rätten till kultur och fritid: Region Kronoberg deltar i ett interregionalt samverkansprojekt mellan
alla Sydsveriges kulturorganisationer med uppdrag inom professionell dans. Insatsen bidrar till
att fler barn i Sydsverige får möjlighet att möta professionell dans som konstform.
Ett särskilt utvecklingsarbete pågår inom ramarna för den regionala satsningen på kultur i
vården, t.ex. genomförs en insats i syfte att stärka ungas hälsa genom dans.
Utvecklingsprojektet KulturCrew har bidragit till mer kultur i Kronoberg i samverkan med
skolan via stärkt ungt arrangörskap. Projektet bygger på att unga blir ambassadörer för kultur
på sin skola.
Rätten till utbildning: Utbildningskonceptet Maker tour - Mot nya höjder har tillsammans med AvMedia åkt runt till skolor i Kronobergs län. En buss har varit lastad med ny spännande teknik
kopplat till den nationella IT-strategin. Genom att erbjuda denna typ av verksamhet skapades
en större likvärdighet i koppling till digital teknik och ökar tillgängligheten. Fler har kunnat ta
del av erbjudandet när bussen kom till eleverna istället för att eleverna skulle förflyttas.
Av-Media har erbjudit utbildning inom Alternativa verktyg för att alla elever ska kunna tillgodo se
sig undervisning utifrån varje individs behov och nivå.
Av-Media har köpt in 5 stycken robotar (AV-1) som kan användas i skolan när en elev är
långtidssjuk. Roboten placeras i klassrummet och den sjuke eleven har en Ipad och kan följa
undervisningen och konversera med lärare och klasskompisar i klassrummet.
Rätten till bästa uppnåeliga hälsa: Ögonkliniken har tillsammans med barnhabiliteringen utformat
nya rutiner för undersökning av barn med misstänkt synnedsättning och autism. Primära
omhändertagandet kommer att ske på barnhabiliteringen i en för barnen lugn och känd miljö.
Ögonkliniken har införskaffat en ny handhållen mätapparat för att mäta behov av glasögon.
Den kräver inte pupillvidgande droppar och kan hållas på avstånd, vilket underlättar framför
allt för barn med autism som har svårt med närhet. Detta fungerar mycket bra även vid andra
funktionshinder där barnet har svårt att medverka.
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Antalet disponibla vårdplatser på neonatalavdelningen ökades efter sommaren från 6+2 till
8+2. Under året vårdades inga barn utomläns på grund av platsbrist.
 Samarbetet mellan barnavdelning 10 och 11 har utvecklats för att ge säkra övergångar och
bättre vårdplatsutnyttjande. Detta bidrar till bättre slutenvård för alla barn, nyfödda och barn
med allvarlig sjukdom samt bättre möjlighet för barnet att ha närstående hos sig på sjukhuset.
 Hemsjukvård för barn har utvecklats och byggts ut så att fler barn med allvarlig sjukdom och
stort vårdbehov kan vårdas i hemmiljö.
 Barnlogopederna har utvecklat arbetssätten och bland annat genom gruppaktiviteter förbättrat
sin tillgänglighet.
 Tillgängligheten till psykologbedömning för förskolebarn med behov av stöd i sin utveckling är
oacceptabelt låg på grund av ökande behov. Vårdkedjan för barn 0-6 år med sen eller
avvikande utveckling involverar barn- och ungdomskliniken, barn- och ungdomshabiliteringen
och barn- och ungdomspsykiatrin och fungerar inte optimalt. Barn riskerar att falla mellan
stolarna.
 Ungdomsmottagningen har infört ett formulär ”Sexit” för alla ungdomar som besöker
mottagningarna oavsett vilken personalkategori de ska träffa. I formuläret frågas om
ungdomars sexuella hälsa, om de har varit utsatts för våld, använder eller missbrukar droger
familjesituation, sexuell läggning m.m.
 Ungdomsmottagningarna ordnade en inspirationsdag för alla skolklasser i Ljungby kommun
kring samtal om psykisk ohälsa, där runt 2000 ungdomar fick tillfälle att höra föreläsningar om
psykisk ohälsa, sexuella normer samt få information om att hjälp finns att få på
ungdomsmottagningar och att även få killarna att söka dit.
 Under året har akuten tagit fram underlag för att införa kapillär provtagning istället för venös
sådan vid buksmärtor, vilket gör att många barn som söker med ont i magen slipper väntetiden
för att bedövningssalva ska ha effekt och istället för att stickas med en nål i armen istället får ett
litet stick i fingret.
 Akuten har tagit fram underlag för att kunna starta med lustgas som smärtlindring till barn på
akuten.
 Barn- och ungdomshabiliteringen har skapat permanenta tjänster för TVITS- team (Tidiga
Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan på barn- och ungdomshabiliteringen) för att bättre
svara upp mot barns behov.
 Rätten till sina föräldrar: Det är fortfarande trångt på neonatalavdelningen och möjligheterna för
båda föräldrarna att vara hos sitt barn är begränsade. Det saknas fortfarande ändamålsenliga
föräldrautrymmen på barn- och ungdomskliniken.
 Rätt till skydd från försummelse och vanvård samt våld och övergrepp: Ett omfattande utvecklingsarbete
har lett fram till en skriven rutin för hur föräldrars journaltillgång via 1177 spärras i de fall detta
bedöms bidra till hotbilden mot barnet.
 En medicinsk riktlinje för spädbarnsmisshandel publicerades av barn- och ungdomskliniken,
sedan tidigare finns en rutin för barnmisshandel.
Region Kronoberg har under året bidragit till ökad kompetens och kunskap i samverkan med olika
aktörer i länet:





I samverkan med Länsstyrelsen och polisen (Livsstil Kronoberg) har Region Kronoberg
arrangerat tre länskonferenser kring orosanmälan för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
I samverkan med Länsstyrelsen och polisen (Livsstil Kronoberg) erbjuds länets skolor ett
material kring ungdomar och alkohol som är framtaget för att användas vid föräldramöten.
Kompetens och Lärande har samordnat kompetensutveckling för personal inom skolan med
fokus på rättshaveristiskt beteende.
Professioner som möter barn, unga och deras föräldrar har fått kompetensutveckling i ämnen
kopplade till ungas användning av digitala medier och möjlighet att ta del av material som t.ex.
kan användas till enskilda föräldrar eller föräldragrupper.
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Inom bild- och formsatsningen genomfördes SPÄNST, en kompetenshöjande serie med avsikt
att stärka den offentliga konsten i länet under 2018-2020. Under 2018 genomfördes en
utbildningsdag för olika metoder för inkludering av intressenter och olika perspektiv i arbetet.
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Nyckelaktivitet 2017

Andel patienter under 18 år av dem som
omfattas av vårdgarantin som fick komma på
ett läkarbesök i primärvården inom 7 dagar
(Helår)
Andel patienter under 18 år som omfattas av
vårdgarantin och utfört planerat läkarbesök i
specialiserad vård inom 90 dagar (Helår)
Andel patienter under 18 år som fått träffa
läkare vid landstingets barnakut inom 4 timmar
Andel patienter 1-17 år med livshotande
tillstånd (prio 1) som nås av ambulans inom 10
minuter
Andel remitterande patienter 1-18 år som träffar
läkare på barnkliniken inom vårdgarantins 90
dagar.
Andel patienter 6-18 år som fått ett besök inom
7 dagar på barn- och ungdomshälsan
Andel patienter 6-18 år som får ett fysiskt
nybesök inom 30 dagar på barn- och
ungdomshälsan.
Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått ett besök
inom BUP inom 30 dagar (Faktisk väntetid
helår)
Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som har fått
behandling inom 30 dagar (Faktisk väntetid
helår)
Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått
behandling och utredning inom BUP inom 30
dagar (Faktisk väntetid helår)
Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått fördjupad
utredning inom BUP inom 30 dagar (Faktisk
väntetid helår)
Andel 1- och 2-åringar som har fått en
hälsobedömning av sin tandhälsa inom
tandvården.
Andel besökta årskurs 3 och 5 i skolan av
tandvården i det förebyggande arbetet för
förbättrad munhälsa.

Mål

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

100 %

96,8 %

97,5 %

94 %

94 %

94 %

93,5 %

100 %

97,5 %

95 %

97 %

78 %

88 %

83 %

>90 %

-

85 %

94 %

95 %

95 %

76,4 %

>60 %

-

63,4 %

63,2 %

57 %

58 %

58 %

90 %

99,6 %

97,9 %

97,2 %

95 %

98 %

92 %

90 %

-

29,6 %

90,3 %

58 %

28,3 %

13 %*

80 %

-

-

-

-

83 %

86 %*

80 %

96,8 %

97,5 %

91 %

81 %

48 %

38 %*

80 %

97,3 %

94,3 %

91 %

73 %

62 %

44 %*

80 %

58,1 %

74,4 %

75 %

45 %

48 %

31 %*

80 %

20 %

46,9 %

43,8 %

12 %

25 %

15 %*

95 %

-

89 %

96,5 %

95 %

85 %

84 %

100 %

-

>95 %

> 95 %

94 %

87%

87 %

*Kommentarer till tabellen ovan: Tillgängligheten till läkarbesök på barn- och ungdomskliniken är
fortsatt god. Tillgängligheten till specialistvården har minskat under året. Tillgängligheten till barn- och
ungdomspsykiatrin och familjehälsan har enligt tabellen ovan drastiskt försämrats i förhållande till förra
året. BUP har under 2018 minskat antal arbetade timmar och arbetet med att minska ner antalet
individer som t.ex. väntar på utredning. Man har även kvalitetssäkrat registreringen av väntande till
behandling varför denna tillgänglighetssiffra blivit sämre. Totalt har det dock genomförts mer
behandling och utredning 2018 än 2017, vilket inte synliggörs av siffrorna ovan. Barn- och
ungdomshälsan har from 1/9 2017 räknat det fysiska nybesöket som första kontakt mot att det tidigare
var telefonbesöket man räknade som nybesök inom 30 dagar, därmed speglar försämringen snarast ett
ändrat sätt att registrera första kontakten än en faktiskt ökad väntetid.
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Region Kronoberg som barnrättsbaserad verksamhet
Region Kronoberg arbetar utifrån ”Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige” för att
förverkliga Barnkonventionens principer och krav inom alla verksamheter där barn är berörda.


Under året har 48 familjeombud används ute i verksamheterna inom hälso- och sjukvården för att
skapa en strukturell hållbarhet som bidrar till ökad kompetens och kvalitetssäkring av vårt samlade
arbete med våld i nära relationer, barn som far illa och barn som närstående. De har bl.a. deltagit i
framtagandet av kommande regiongemensamma rutinen kring dokumentation vid våldsutsatthet.

Följande kompetensutvecklingsinsatser har berört barn och/eller barnets rättigheter inom Region
Kronobergs verksamheter under 2018:













Personalen på neonatalavdelningen utbildas i FINE (Family and Infant Neurodevelopmental
Education), en metod för att lära sig förstå det för tidigt födda barnets egna signaler och
individanpassa insatser och åtgärder enligt barnets behov.
Länstrafikens ledningsgrupp har haft utbildning kring barnkonventionen kopplat till deras
uppdrag.
Ortoptisterna har haft utbildning om synutveckling, syntester mm för BVC sköterskor för att
än bättre kunna erbjuda en likvärdig och god undersökning av barn vid 4-årskontroller.
Barn- och Ungdomshabiliteringen har utbildat samtliga medarbetare i att använda videomöten
för att öka barns och ungas tillgång till hälso- och sjukvården.
Utbildningar kring barns rättigheter i vården, barn som far illa och våld i nära relationer har
genomförts inom en mängd olika verksamheter samt inom utbildningsprogram för
specialistundersköterskor barn och ungdom, försäkringsmedicin och tandsköterskor.
Personal från ungdomsmottagningarna har gått utbildningen YAM (Ungdomar medvetna om
psykisk hälsa), vilket är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter
för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om psykisk hälsa.
Ungdomsmottagningen i Ljungby har utbildat nyanställda inom CatchUp kring HBTQ-frågor.
Personalen har även fått utbildning i Mindfulness för att starta ungdomsgrupper.
Alla nyanställda vid barn- och ungdomskliniken utbildades om anmälningsplikt vid misstanke
om barn som far illa
Läkarna vid barn- och ungdomskliniken kompetensutvecklades i spädbarnsmisshandel.

Följande arbetsrutiner har under året utvecklats för att bidra till barnets rättigheter inom Region
Kronobergs verksamheter:







Ögonkliniken har tagit fram en ny rutin för när ett barn uteblir från ett besök. Om ett barn inte
kommer efter en påminnelse och kontakt med familjen görs en orosanmälan till socialtjänsten.
Under året har riktlinjerna för slutenvård av barn på kirurg- och ortopedavdelningarna vid
Ljungby lasarett reviderats.
Vuxenpsykiatrin har sett över hur man arbetar med samtalsmetoderna Föra barn på tal och
BRA-samtal för att bättre möta upp närstående barns behov.
Verksamhetscheferna för BUP, Barnkliniken och Habiliteringen har under året startat ett
samarbete i syfte att lyfta och samverka i frågor som rör barn. Tillsammans med
utvecklingsenheten har ett arbete påbörjats med att beskriva processerna mellan
verksamheterna. Ett första steg har varit att ta fram en baslinje som utgångspunkt för
förbättringsarbete framåt.
Samverkansrutin vid placering i familjehem/hem för vård eller boende inklusive
läkarundersökning och bedömning av tandhälsa för barn och ungdomar 0 – 20 år har
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uppdaterats. Rutinen beskriver innehåll, form och ansvar i samarbetet mellan barn- och
ungdomskliniken, barnhälsovården, socialtjänst, förskola/skola inklusive elevhälsa.
Personcentrerad/familjecentrerad vård är i princip implementerad på barn- och
ungdomskliniken.

Barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts inför följande beslut som påverkar barn och ungdomar i
Kronoberg:



En barnkonsekvensanalys genomfördes vid revideringen av regelverket för sjukresor.
Länstrafiken har deltagit i ett pilotprojekt för genomförande av socialkonsekvensanalys vid
transportplanering.

Kommentarer till barnbokslutet
Detta barnbokslut fångar en bråkdel av alla de aktiviteter som Region Kronobergs olika
verksamhetsområden har gjort under 2018 för att stärka barnets rättigheter i länet. Det finns dock ett
antal områden som behöver fortsatt uppmärksamhet för att säkerställa barns rättigheter inom hälsooch sjukvården:






Det är fortsatt problematiskt med tillgänglighet för vård, utredning och behandling för barn
med psykisk ohälsa. Särskilt oroande är den bristande tillgängligheten till psykologbedömning
för förskolebarn. Den allvarliga effekt detta kan få för barn 0-6 år med sen eller avvikande
utveckling kräver förnyade tag för att tillgodose barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och
likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård, bland annat genom en mer optimalt fungerande
vårdkedja som involverar barn- och ungdomskliniken, barn- och ungdomshabiliteringen och
barn- och ungdomspsykiatrin.
Vid planerandet av eventuellt nytt sjukhus i Växjö behöver barnets rätt till sina vårdnadshavare
tydligt framgå för att underlätta för bibehållen föräldrakontakt för alla barn som behöver
inneliggande vård.
Barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts i mycket begränsad omfattning vid beslut som
påverkar barn. Barnrättsbaserade beslutsunderlag saknas fortsatt för politiska beslut som
påverkar barn och ungdomar i Kronoberg. Det krävs nya tag och frågan lyfts av regionstyrelsen
under 2019 inför att barnkonventionen blir lag 1/1 2020.
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Förvaltning av finansiella medel
Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen
förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till 2,1 mdkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2018 är realt -2,8 procent, jämfört med målsättningen på 3 procent,
och för kapitalförvaltningen -2,6 procent realt. Realiserad avkastning år 2018 i
pensionsmedelsförvaltningen är 58 mnkr och i kapitalförvaltningen 44 mnkr. Region Kronoberg har
inte haft några banklån sedan 2001.
Marknadsanalys
Börsåret 2018 karaktäriserades av osäkerhet. Den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina
har bidragit till en osäkerhet kring den globala konjunkturens varaktighet. 2018 blev ett svagt år med
negativ avkastning för både globala och svenska aktier liksom index för aktiemarknaderna i
tillväxtländer. Även företagsobligationer uppvisade negativ avkastning medan fallande räntor gav
positiv avkastning för statsobligationer.
Året var volatilt och efter en stark inledning vände aktiemarknaden ner i ett ganska kraftigt fall under
slutet av januari och början av februari. Åtstramning av penningpolitiken och ökade
inflationsförväntningar utlöste den negativa reaktionen. Under året har Federal Reserve fortsatt att
normalisera penningpolitiken genom totalt göra fyra höjningar av styrräntan. Riksbanken genomförde
sin första räntehöjning i december vilket var den första höjningen sedan sommaren 2011. ECB avslutar
obligationsköpen.
Under kvartal två och tre stabiliserades utvecklingen, samtidigt har avmattningen i tillväxten blivit
alltmer synlig i den ekonomiska statistiken. Slutet av 2018 karaktäriserades av en utbredd konjunkturoro
och rädslan för en recession ökade. Detta resulterade i att börserna föll kraftigt under det fjärde
kvartalet. 2018 blir det första negativa året sedan 2011 för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI.
Region Kronobergs finansförvaltning
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten23 och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och
pensionsmedelsförvaltning. Tillgångarna inom hela finansförvaltningen är bokförda som
omsättningstillgång, vilket innebär att lägsta värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas.
Totalt uppgår per 31 december de finansiella medlen till:
(Belopp i mnkr)

2018

2017

-44

25

1 423

1 381

771

713

2 149

2 119

Likviditet (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsmedelsförvaltning
Totala finansiella medel

TABELL: Finansiella medel per 31 december, (mnkr)

Likviditetsförvaltning
För att Region Kronoberg ska kunna fungera rationellt och klara av de löpande betalningarna måste
betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida
medel, det vill säga sådana tillgångar som snabbt kan utnyttjas för utbetalningar. Region Kronobergs
likviditetsförvaltning är uppdelad i två delar: likviditetsförvaltning och kapitalförvaltning. Förvaltningen
skiljer sig bland annat med avseende på syfte och placeringshorisont. Syftet med kapitalförvaltningen är
att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.

23

Reglemente för den finansiella verksamheten i Region Kronoberg, fastställt av fullmäktige 2017-04-26.
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Den genomsnittliga likviditeten för 2018 uppgår till 1 412 mnkr det är en ökning med 50 mnkr jämfört
med föregående år.
Kapitalförvaltning
Den del av Region Kronobergs likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga
betalningsberedskapen kan överflyttas till kapitalförvaltningen. Syftet med kapitalförvaltningen är att
uppnå högre förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen. Att högre avkastning
kan förväntas beror främst på tillämpning av differentierad placeringshorisont.
2018

2017

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

329

321

8

23 %

412

381

31

29 %

Räntebärande
värdepapper

1 062

1 056

6

74 %

1032

999

33

71 %

Likvida medel

46

46

0

3%

1

1

0

0%

1 437

1 423

14

100 %

1 445

1 381

64

100 %

Alternativa
tillgångar

Totalt

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

TABELL: Kapitalförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2018 och 2017
Portföljens marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 1 437 mnkr. Under 2018 har
aktieindexobligationer förfallit med ett bokfört värde på 60 mkr. För dessa lilkvider har räntebärande
papper köpts. Portföljen bestod vid årets utgång av 74 procent räntor samt 23 procent i
aktieindexobligationer med låg risk och 3 % likvida medel. Under 2018 togs ett beslut att flytta 300
mnkr från kapitalförvaltningen till pensionsförvaltningen. Detta kommer ske under 2019.
Utveckling under året
Tillgångsslaget räntor har under året slagit index med 0,3 %. Det kan förklaras av att indexet innehåller
mer statsobligationer än regionen haft under året. Regionens strukturerade produkter är klassificerade
som alternativa tillgångar. Dessa har under året haft en avkastning på -2,8 % till följd av det negativa
aktieklimatet. Jämförelseindexet är kopplat mot statsobligationer med ett tillägg. Totalt har
avkastningen i kapitalförvaltningen underavkastat mot index med 0,9 %.
Index

Tillgångsavkastning 2018

Indexavkastning
2018

Differens jmf med
index

Räntor

OMRX Bond/OMRX
T‐Billl

0,4 %

0,1 %

0,3 %

Alternativa
tillgångar

OMRX T‐BILL + 2 %

-2,8 %

1,2 %

-4,0 %

-0,6 %

0,3 %

-0,9 %

Tillgångsslag

Totalportföljen

TABELL: Kapitalförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index

Pensionsmedelsförvaltning
Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning ska förvaltas på ett effektivt och säkert sätt. Totalt
uppgår de finansiella medlen inom pensionsmedelsförvaltningen till 771 mnkr. Avkastningen i
pensionsmedelsförvaltningen för år 2018 är -0,8 procent nominellt. Realiserad avkastning år 2018 är 58
mnkr jämfört med 59 mnkr år 2017.
Syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att skapa en buffert för kommande pensionsutbetalningar
och därmed trygga långsiktiga pensionsåtaganden. Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning
förvaltas i enlighet med de regler och limiter som är angivna i reglementet för den finansiella
verksamheten.
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Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick per den 31 december 2018 till 763 mnkr. Det
är en minskning med 7 mnkr jämfört med 2017. Avkastningen under 2018 var -2,8 procent realt.
Nedanstående tabell visar anskaffningsvärde och marknadsvärde för de olika tillgångsslagen:
2018

2017

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

331

331

0

43 %

384

337

47

50 %

Räntebärande
värdepapper

381

389

-8

50 %

386

376

10

50 %

Likvida medel

51

51

0

7%

0

0

0

0%

763

771

-8

100 %

770

713

57

100 %

Totalt

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2018 och 2017
Pensionsmedelsförvaltningens utveckling
Enligt reglementet skall tillgångsavkastningen utvärderas mot angivna index. Nedanstående tabell visar
en jämförelse mellan portföljens utveckling och reglementets angivna jämförelseindex:
Index

Tillgångsavkastning 2018

Indexavkastning
2018

Differens jmf med
index

OMRX Bond/OMRX
T‐Billl

-1,1 %

0,1 %

-1,2 %

Svenska aktier

SIX Portfolio return
Index

-2,8 %

-4,4 %

1,6 %

Utländska aktier

MSCI All Country
Net Div reinvested

-0,2 %

-1,7 %

1,5 %

-0,8 %

-1,0 %

0,2 %

Tillgångsslag
Räntor

Totalportföljen

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index
Pensionsmedelsportföljen har under 2018 gett en avkastning på -0,8 procent. Det är bättre än ett
sammansatt jämförelse som sjönk med -1,0 procent. Att portföljen gått bättre än index beror på att
aktierna i portföljen slagit sina index. Räntorna har gått sämre än index. Samtliga tillgångsslag har under
2018 gett negativ avkastning.
Pensionsförpliktelserna
Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen
som är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden
under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive kortfristig skuld, för
avgiftsbestämd ålderspension uppgår den 31 december 2018 till 4 942 mnkr och fördelar sig enligt
nedanstående tabell:
2018

2017

133

139

Pensionsskuld avsättning

1 992

1 784

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

2 817

2 875

Total Pensionsskuld

4 942

4 798

(Belopp i mnkr)

Avgiftsbestämd ålderspension

TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, miljoner kronor
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Den totala pensionsskulden ökat med 144 mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen har
minskat med 58 mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 208 mnkr.
Enligt kommunallagen ska Region Kronoberg använda eller placera sina pensionsmedel på ett sådant
sätt, att pensionsåtaganden kan infrias utan att det blir neddragning av verksamheten. Marknadsvärdet
av pensionsmedelsförvaltningen, som är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick vid
utgången av 2018 till 763 mnkr. Det täcker i dagsläget 16 procent av den nuvarande
pensionsförpliktelsen på 4 809 mnkr, exklusive kortfristig skuld. Tabellen nedan redovisar en samlad
bild av Region Kronobergs förvaltning av pensionsmedlen i förhållande till pensionsförpliktelserna de
senaste fem åren. Genom att följa det av fullmäktige antagna reglementet om hur pensionsmedel ska
förvaltas, utifrån riskperspektiv, uppföljning och kontroll följer Region Kronoberg kommunallagen.
Det är en utmaning för Region Kronoberg att klara av sina pensionsförpliktelser.
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Utveckling pensionsförpliktelse och
förvaltning,

2018

2017

2016

2015

2014*

(belopp i mnkr om inget annat anges)

Avsättningar för pensioner
Pensioner

1 603

1 436

1 328

1 246

1 142

Särskild löneskatt
Summa avsättning

389
1 992

348
1 784

322
1 650

302
1 548

277
1 419

Pensionsskuld

2 267

2 314

2 393

2 471

2 512

Särskild löneskatt
Summa ansvarsförbindelse

550
2 817

561
2 875

581
2 974

599
3 070

609
3 121

Summa pensionsförpliktelser**

4 809

4 659

4 624

4 618

4 540

Ansvarsförbindelse

Bokfört värde finansiella placeringar

771

713

653

640

612

Procentandel av pensionsförpliktelserna

16 %

15 %

14 %

14 %

13 %

4 038

3 946

3 971

3 978

3 928

Marknadsvärde finansiella placeringar

763

770

740

708

690

Anskaffningsvärde finansiella placeringar
Mellanskillnad = orealiserad vinst/förlust

771
-8

713
57

653
87

640
68

612
78

-0,8 %

4,4 %

4,4 %

2,6 %

11,7 %

58

59

14

26

21

Resterande pensionsförpliktelse

Marknadsvärdets utveckling, %
Realisationsvinst/förlust, räntor, utdelningar och kostnader
netto

*Värden för perioden 2014 är exklusive Regionförbundet Södra Småland
**Här ingår inte avgiftsbestämd ålderspension som bokförts som kortfristigt skuld

TABELL: Utveckling av pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltningen
Soliditet
Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 31
procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är en procent lägre jämfört med 2017.
Ju större del som finansieras med egna medel (hög soliditet) desto mindre av det ekonomiska utrymmet
behövs tas till kapitalkostnader, det vill säga kostnader för att låna pengar, exempelvis räntekostnader.
Det blir istället större del över till löpande verksamhet, personalkostnader, material- och
underhållskostnader med mera.
Med hänsyn tagen till Region Kronobergs pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten
istället till minus 23 procent för 2018. Det är en förbättring jämfört med 2017 med 9 procentenheter.
Det är en nivå som indikerar en obalans i ekonomin av den långsiktiga betalningsförmågan. Det beror
på att Region Kronoberg idag belastas med kostnader både för nuvarande och gamla pensioner
samtidigt. Det ställer stora krav på prioriteringar som kan innebära en risk att resurserna till den
löpande verksamheten framöver måste ställas mot kapitalkostnader.
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Ekonomitabeller
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Resultatuppföljning för perioden
periodenperioden
Resultaträkning exkl.
projekt (tkr)

Utfall

2017

2018
Budget

Avvikelse

Utfall

Intäkter
Patientavgifter

158,7

162,5

-3,8

157,3

Såld vård inkl tandvård

720,0

693,9

26,1

685,1

Landstingsersättning

4 097,0

4 096,9

0,0

3 837,1

Övriga intäkter

1 387,7

1 321,8

65,9

1 262,7

Summa intäkter

6 363,5

6 275,2

88,3

5 942,2

-3 182,1

-3 320,2

138,1

-2 986,6

-157,8

-27,0

-130,8

-190,4

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal
Summa bemanning

-3 339,9

-3 347,3

7,4

-3 177,0

Köpt utomlänsvård

-708,6

-675,8

-32,9

-643,7

Läkemedel

-658,1

-639,4

-18,8

-624,3

Medicinsk service

-314,4

-303,3

-11,2

-303,9

Medicinskt och övrigt
material
Övriga kostnader

-284,6

-272,5

-12,1

-310,8

-1 028,8

-948,6

-80,2

-953,2

-90,4

-87,2

-3,2

-84,9

-6 425,0

-6 274,0

-151,0

-6 097,7

11,8

-0,3

12,1

14,7

-49,7

1,0

-50,7

-140,8

0,4

0,3

0,2

1,9

-1,6

-1,2

-0,4

-0,7

-50,9

0,0

-50,9

-139,6

Avskrivningar och
internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

Not *): Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal
med privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. I bokslut 2018 uppgår intäkter och kostnader till 32 mnkr
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Ekonomiskt resultat per centrum
Centrum/motsv (tkr)
Primärvårds- och rehabcentrum

2018

2017*)

2017**)

-4 901

-9 775

-10 750

-15 544

-12 199

-12 199

varav rehab + övrigt

10 643

2 424

1 449

Medicin- och akutcentrum

-41 031

-29 450

-39 887

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-77 601

-86 437

-112 122

4 569

-5 593

-7 789

Psykiatricentrum

-5 425

-19 585

-35 098

varav vuxenpsykiatri

18 279

-6 928

-13 759

-21 841

-12 266

-20 948

-902

-1 658

-1 658

varav vårdval

Medicinskt servicecentrum

varav barn- och ungdomspsykiatri
Rättspsykiatri
Tandvårdscentrum

611

-1 135

-1 135

-124 679

-153 632

-208 439

53 686

-5 509

49 298

7 973

4 814

4 814

Summa HS gemensamt

61 659

-695

54 112

Projekt

12 093

14 728

14 728

-50 926

-139 599

-139 599

Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

Resultat

Not: *) 2017 har justerats för organisationsförändringar, och **) ändrad rutin avseende kompensation för hyrpersonal.
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Trafiknämnd
Resultatuppföljning per kostnadsställe
2018
Resultaträkning (tkr)

Utfall

Budget

Differens

Länstrafikens Kansli

-30 983

-32 100

1 117

Teknik och
omkostnader

-22 810

-26 084

3 275

-7 152

-7 300

148

-882

-1 000

118

-123 678

-125 200

1 522

-73 718

-68 600

-5 118

-1 120

-1 200

80

Krösatåg Nord

-17 351

-17 000

-351

Krösatåg Syd

-33 851

-28 350

-5 501

Öresundståg

-492

-5 000

4 508

-1 593

-1 800

207

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-3 736

-5 500

1 764

-676

-676

0

0

0

0

-104

-104

0

0

0

0

-318 147

-319 915

1 768

Marknadsföring
Utrednings-uppdrag
Regiontrafik
Växjö stadstrafik
Älmhults stadstrafik

Pågatåg

Serviceresor
Sjukrese-administration
Färdtjänst-avdelning
Abonnerad skolskjuts
Totalsumma

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Intäkter tkr
januaridecember
2018

Kostnader
tkr
januaridecember
2018

%
januaridecember
2018

Jämförelse
%
Bokslut
2017

Jämförelse
%
Budget
2018

118 240

118 732

99,6%

101,8%

95,9%

1 485

2 605

57,0%

57,8%

55,6%

Regiontrafik buss

97 400

221 078

44,1%

42,8%

42,1%

Växjö stadstrafik

46 803

120 521

38,8%

39,9%

38,0%

Krösatåg Nord

12 798

30 149

42,4%

44,5%

43,3%

793

2 386

33,2%

22,2%

25,0%

10 837

44 687

24,3%

27,5%

29,7%

288 356

540 158

53,4%

53,9%

52,9%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults stadstrafik

Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA
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Regional utvecklingsnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2018
Resultaträkning
(tkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Internt stöd

18 406

19 392

986

Projektkontor
ekonomiskt stöd

18 333

18 566

233

Kunskap och lärande

7 962

10 257

2 295

Folkhälsa och social
utveckling

7 337

9 518

2 181

Hållbar tillväxt

6 645

7 143

497

Totalsumma

58 683

64 875

6 192

Kulturnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2018
Resultaträkning
(tkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

4 748

5 086

338

Verksamhetsstöd

57 219

57 694

474

Totalsumma

61 967

62 780

813

Administrativt stöd

Grimslövs folkhögskola
Resultatuppföljning för perioden
2017
Resultaträkning
(tkr)
Skoldelen

Utfall ack

Budget Ack

Differens

-9 635

-9 712

78

Internat

-109

8

-117

Restaurang

-816

-604

-212

Ekhagen

-856

-621

-235

-11 415

-10 929

-487

Totalsumma
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Regionstyrelsen
Resultatuppföljning för perioden
2018
Resultatuppföljning
(tkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Regionservice

-15 292

-9 940

-5 352

Regionstaben

-120 427

-128 904

8 477

Regiongemensamt

-209 815

-209 975

160

Summa

-345 534

-348 819

3 284

-965 432

-975 512

10 080

Vårdval hud

-16 105

-20 596

4 491

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-94 096

-92 200

-1 895

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-1 075 632

-1 088 308

12 676

Förtroendemannaorganisationen

-37 754

-38 705

952

Summa
förtroendemannaorganisation

-37 754

-38 705

952

-1 458 920

-1 475 832

16 912

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård

Verksamhetens
nettokostnad

108

Särredovisnings Tandvården
Tandvårdens intäkter och kostnader
Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och ack. resultat, tkr inkl interna poster 1)
Verksamhetsgrenar

KU/KS/ Summa
MV 2) 3) intäkter

Summa
kostnader

Resultat Resultat Kommentar resultathantering,
2018
2017
subventioner mm

Ackumulerat
resultat fr o m
2012

Folktandvården
Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19 år
Befolkningsansvar
Specialisttandvård
Tandvård till gömda och ayslsökande barn
till 18 år 4)

KU
KS
KS
KS

55 959
9 048
30 693
1 369

58 411
3 358
27 405
1 428

-2 453
5 691
3 287
-59

-8 977
9 216
-4 866

KU
KS
KS
KU

93 995
950
20 406
18 278

95 309
30 205
17 287

-1 313
950
-9 798
991

-121
950
-422
353

Akut tandvård till gömda och asylsökande KS
patienter from 18 år 4)

1 070

1 060

10

KS
KS
KS
KS
KS

1 250
3 085
2 800
1 500
10 329

811
3 326
466
493

439
-241
2 334
1 007
10 329

-711
-173
-1 582
1 266
3 248

KS
KU

12 021
19 115

22 093
19 604

-10 072
-490

964
-280

281 868

281 258

610

Vuxentandvård
Allmäntandvård vuxna
Befolkningsansvar
Specialisttandvård
Tandvård till patienter med särskilda behov

Särskilda uppdrag
Forskning
ST-utbildning
Introduktion av nyutexaminerade
Nyrekrytering
Särskild ersättning till
specialisttandvårdsverksamhet
Övriga mindre projekt och uppdrag
Övriga mindre projekt och uppdrag
Summa Folktandvård

-1 135 Enheten har inget eget kapital

20 368

Huvudmannaskap
Huvudman - ex.vis beställarenhet

MV

8 479

1 797

6 682

5 885

Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19 år
Befolkningsansvar

KU
KS

64 148
10 250

66 001
10 242

-1 853
8

-2 017
-11

Specialisttandvård

KS

785

581

204

218

23 967

24 370

0
0
-403

0
0
414

Summa huvudmannaskap

107 629

102 991

4 638

4 489 Enheten har inget eget kapital

34 306

Resultat

389 497

384 249

5 248

3 354

54 674

10 770
-5 522

13 982
-10 628

58 859
-4 185

Vuxentandvård
Specialistvård
KS
Befolkningsansvar
KS
Tandvård till patienter med särskilda behov KU

Resultat/summa konkurrensskyddad
Resultat/summa konkurrensutsatt

KS, MV
KU

1) År 2012 var första året Region Kronoberg redovisade tandvårdsverksamheten på denna detaljerade nivån. År 2015 är första året den ingår som en bilaga till årsredovisningen.
Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 2012 var första året som samtliga landsting/regioner skulle använda modellen.
2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet samt MV = myndighetsverksamhet
3) Det föreligger svårigheter att beräkna och allokera kostnaderna för befolkningsansvaret. Fördelning mellan allmäntandvård och befolkningsansvar både för barn och vuxna är
därför något missvisande.
4) Regionernas gemensamma modell reviderades år 2018. Intäkter och kostnader för gömda och ayslsökande specificeras särskilt från år 2018. För år 2017 ingick dessa i
posterna för allmäntandvård och specialisttandvård.
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Produktionsstatistik inom Hälso och sjukvården
Verksamhet, produktions/nyckeltal

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

161 207

169 570

17 427

17 653

179 410

-8 363

-18 203

-5%

-10%

19 924

-226

-2 497

234 437

-1%

-13%

232 094

228 429

2 343

6 008

1%

3%

2 962 367

1 276 402

0

1 685 965

2 962 367

132%

0%

Besök, Läkare

6 204

1 882

0

4 322

6 204

230%

0%

Totalt antal besök

5 058

1 773

0

3 285

5 058

185%

0%

109 293

104 973

108 532

4 320

761

4%

1%

4 339

4 560

4 150

-221

189

-5%

5%

Vårdtillfällen (utskrivna)

136

143

134

-7

2

-5%

1%

Medelvårdtid (utskrivna)

32

32

31

0

1

0%

3%

Beläggning

68%

59%

49%

9%

18%

15%

37%

Läkarbesök

2 453

2 386

2 287

67

166

3%

7%

57 066

56 785

49 849

281

7 217

0%

14%

22 427

22 135

21 372

292

1 055

1%

5%

Vårddagar (utskrivna)

97 037

100 310

109 641

-3 273

-12 604

-3%

-11%

Vårdtillfällen (utskrivna)

24 076

23 563

25 017

513

-941

2%

-4%

Medelvårdtid (utskrivna)

4,0

4,3

4,4

-0,2

-0,4

-5%

-8%

Operationer i sluten vård

5011

4488

4651

523

360

12%

8%

Förlossningar

2097

2152

2061

-55

36

-3%

2%

Födda barn

2136

2171

2086

-35

50

-2%

2%

Beläggning

91%

92%

88%

-1%

4%

-1%

4%

298,7

304,0

343,1

-5,3

-44,4

-2%

-13%

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan vårdgivare
Digitala besök
Kostnad

Rehabilitering o övr verksamhet
Sjukvårdsrådgivning besvarade
samtal
Vårddagar (utskrivna)

Besök annan vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

162 783

162 406

159 381

377

3 402

0%

2%

- varav akutmottagningarna

52 717

51 532

49 670

1 185

3 047

2%

6%

- varav akut/oplanerade besök

10 101

9 897

10 069

204

32

2%

0%

- varav planerade återbesök

67 974

67 979

67 858

-5

116

0%

0%

- varav planerade nybesök

31 991

32 998

31 784

-1 007

207

-3%

1%

Besök annan vårdgivare

41 109

39 604

37 521

1505

3588

4%

10%

Besök i dagsjukvård

62 623

60 003

58 412

2620

4211

4%

7%

- varav dagkirurgi

13 220

12 424

12 384

796

836

6%

7%

- varav dagmedicin

32 549

31 262

31 259

1287

1290

4%

4%

- därav dialyser

9 390

9 167

8 614

223

776

2%

9%

- varav dagendoskopier

7 464

7 150

6 155

314

1309

4%

21%

Läkarbesök
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2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
16 195

14 859

17 735

1 336

-1 540

9%

-9%

Vårdtillfällen (utskrivna)

1 741

1 501

1 638

240

103

16%

6%

Medelvårdtid (utskrivna)

9,3

9,9

10,8

-0,6

-1,5

-6%

-14%

Beläggning

71%

71%

69%

0%

2%

0%

2%

Disponibla vårdplatser

51,7

52,0

51,1

-0,3

0,6

-1%

1%

12 937

12 938

12 848

-1

89

0%

1%

3 175

2 955

2 989

220

186

7%

6%

50 329

52 554

51 169

-2 225

-840

-4%

-2%

45 053

43 788

43 724

1 265

1 329

3%

3%

102%

102%

101%

0%

1%

0%

1%

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 740

12 664

12 930

76

-190

1%

-1%

70%

68%

67%

2%

3%

3%

4%

67 847

66 778

66 068

1 069

1 779

2%

3%

122 891

115 983

108 171

6 908

14 720

6%

14%

105 213

103 984

102 048

1 229

3 165

1%

3%

- varav röntgen CLV

71 443

70 238

70 532

1 205

911

2%

1%

- varav röntgen LL

33 770

33 746

31 516

24

2 254

0%

7%

- varav mammografier

20 741

28 025

13 175

-7 284

7 566

-26%

57%

Kliniska fysiologiska analyser

14 002

14 371

14 371

-369

-369

-3%

-3%

4 549 646

4 473 613

4 255 960

76 033

293 686

2%

7%

36 374

36 932

37 526

-558

-1 152

-2%

-3%

293 181

287 395

294 734

5 786

-1 553

2%

-1%

33 764

29 821

27 503

3 943

6 261

13%

23%

7 110

7 008

7 327

102

-217

1%

-3%

13 504

14 434

15 434

-930

-1 930

-6%

-13%

Delegerade besök till sjuksköterska

2 826

4 238

3 939

-1 412

-1 113

-33%

-28%

Besök sjukgymnastik, vårdavtal

1 781

4 904

4 899

-3 123

-3 118

-64%

-64%

32 357

32 582

36 585

-225

-4 228

-1%

-12%

1 552

1 709

1 679

-157

-127

-9%

-8%

267

1 260

1 177

-993

-910

-79%

-77%

Vårdtid i dagar (utskrivna)

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl.
permissioner
Beläggning
Disponibla vårdplatser
Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %
Antal behandlade patienter
Total patienttid, timmar
Medicinsk Service
Röntgenundersökningar

Kliniska kemiska analyser
Transf.medicin, serologiska analyser
Mikrobiologiska analyser
Patologi/cytologi, analyser/remisser
Privata vårdgivare
Besök, läkare med vårdavtal
Besök, läkare med ersättn enl lag

Besök sjukgymnastik, ersättn enl lag
Besök naprapat
Besök psykoterapeut
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