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Ragnar Lindberg (S)
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Yngve Filipsson (L)
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Martina Ericsson (SD)
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Ulrika J GustafssonNDQVOLGLUHNW|U
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1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 30 maj 2017.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 maj 2017.

3.

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör

4.

Återrapportering av hjärtsjukvård
processgenomgång akut koronart syndrom (AKS)
16RK632
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Utskriftsdatum: 2017-05-18
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Regionstyrelsen beslutade § 86/2016 att arbetet med processgenomgången
avseende hjärtsjukvård akut koronart syndrom (AKS)skall rapporteras till 6
regionstyrelsen i april 2017.
Vid Samverkansnämndens sammanträde den 28 februari 2017 redovisades
nuläget för det gemensamma arbetet med att se över processen för
hjärtsjukvården (akut koronart syndrom). Vid regionstyrelsens sammanträde den
23 maj lämnas en muntlig lägesrapport i ärendet av Olle Bergström,
Processledare AKS.
Föredragande

Olle Bergström, Processledare AKS


5.

Beslutsunderlag
§140 RSAU Informationsärende - Återrapportering av hjärtsjukvård processgenomgång akut
koronart syndrom (AKS)
Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017
17RK729
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars
2016 Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av RF eller RS beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att
Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång
för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet
av alla samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i Region
Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Nöjd kundindex (NKI) inom kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från resenärerna.
Utskriftsdatum: 2017-05-18

Page 4 of 400

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-05-18

Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en
attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån
medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma
satsningen på att hälso-och sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region
Kronoberg arbetar både på nationell och lokal nivå med frågan och flera åtgärder
är beslutade.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med
hög kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning
som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg
ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad
kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs
inom flera verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som
Region Kronoberg satt upp.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga
verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker
och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr.
Helårsprognosen per mars månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62
mnkr sämre än budgeterat 2017. En nämnd, Hälso-och sjukvårdsnämnden,
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget. Underskottet kommer enligt
prognos per mars månad att uppgå till 130 mnkr.
Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vid extra sammanträde den 23 maj 2017.

6.

Beslutsunderlag
Delårsrapport mars 2017
Månadssammandrag april 2017 Region Kronoberg
17RK106
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Utskriftsdatum: 2017-05-18
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att godkänna månadssammandrag april 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. april ett resultat före
finansnetto på 3 mnkr vilket är 28 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett
överskott på 17 mnkr och regionens resultat för perioden blir därigenom ett
överskott på 20 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapporten efter mars, är ett
nollresultat.
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat försämras med 18 mnkr och uppgår efter
april ackumulerat till -63 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader för
korrigering av en felbokning och avgångsvederlag med sammanlagt -8 mnkr.
Noterbart för april är lägre kostnader för såväl hyrpersonal som sjuklön jämfört
med årets tre inledande månader. Läkemedelskostnaderna och den köpta vården
faller ut på förväntad nivå. Prognosen efter mars indikerar fortsatt höga
kostnader för hyrpersonal och framtvingar ett åtgärdsprogram med syfte att
reducera kostnader motsvarande 60 mnkr. Helårsprognosen för Hälso- och
sjukvårdsnämnden är, inklusive effekt av åtgärdsprogram, ett underskott på 130
mnkr.
Trafiknämndens redovisar för perioden ett resultat som är drygt 6 mnkr bättre än
budget. Överskottet förklaras främst av positiva avvikelser för Växjö stadstrafik,
Krösatåg Nord och Öresundståg. Prognosen för helåret är ett resultat på 11 mnkr
bättre än budget.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, Barntandvården och Särskilt tandvårdsstöd
redovisar tillsammans ett överskott på 4,5 mnkr. Överskottet beror främst på att
läkarbristen leder till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök och att
rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST ersättningen
redovisar ett underskott på 1,1 mnkr som beror på att PRC har anställt fler STläkare för att kunna möta läkarvakanser. Prognosen för helåret är ett överskott på
4,2 mnkr.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 27 mnkr bättre än budget. Under
Regionstyrelsen redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är
bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av
periodiseringseffekter och lägre personalkostnader inklusive pensionskostnader.
Helårsprognosen för Regionstyrelsen är ett överskott på 7 mnkr Det
prognosticerade överskottet beror främst på ett högre utfall avseende
sjukskrivningsmiljarden till följd av ändrad redovisningsprincip samt att
pensionskostnaderna utifrån senaste prognosen från Skandia beräknas bli lägre än
budgeterat. Prognosen påverkas negativt av att kostnaden för avskrivningar
beräknas blir högre än budgeterat till följd av stora investeringar inom MT och
IT.
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Övriga nämnder redovisar efter april endast mindre resultatavvikelser i
förhållande till budget
För finansieringen, exklusive finansnetto, redovisas efter april ett utfall som är 4
mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är ett utfall som är 25 mnkr bättre än
budget. Prognosen bygger på senaste skatteprognosen från 27 april vilken ger ett
skatteutfall som är 40 mnkr lägre än vad som budgeterats samt att utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag beräknas bli 65 mnkr högre än
budget, inkluderat att överenskommelsen avseende läkemedelsförmånen blev 54
mnkr bättre än budgeterat.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 25 mnkr i förhållande till budget till
följd av reavinster från försäljningar av värdepapper. Helårprognosen är ett
överskott på 21 mnkr.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.


7.

Beslutsunderlag
Månadssammandrag april 2017 Region Kronoberg
Sammanställt månadssammandrag apr 17 170518
Utökning av medel till Markaryds
samordningsförbund 16RK2083
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utöka Region Kronobergs medfinansiering av Markaryds
samordningsförbund för 2017 med 50 000 kronor samt
att medel tas ur övriga regiongemensamma anslag, basdelenhet 0826 000.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar beslut om att utvidga Markaryds Samordningsförbund till
att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner (kommande
Samordningsförbundet Sunnerbo).
Sammanfattning
Markaryds samordningsförbund har inför 2017 äskat om 700 668 kronor varav
regionstyrelsen i november 2016 beviljade 417 000 kronor.
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen en av tre huvudmän i Markaryds samordningsförbund.
Enligt lag om finansiell samordning § 5 ska Försäkringskassan stå för 50 % av
kostnaderna för den finansiella samordningen, region/landsting bidra med 25 %
och ingående kommuner med 25 %. Under förutsättning att samtliga
fullmäktigeförsamlingar och förbundsstyrelsens fattar ett sådant beslut så
Utskriftsdatum: 2017-05-18
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utvidgas Markaryds Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och
Ljungby kommuner (kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli
2017.
Efter dialog mellan Region Kronoberg, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har ett förslag till utökning av förbundets medel för 2017
arbetats fram. Med en statlig medfinansiering på totalt 1 032 500 kronor för 2017
så innebär det att Region Kronobergs medfinansiering blir 516 250 kronor per år
– det vill säga en utökning av redan beslutat anslag med 99 250 kronor. Eftersom
samordningsförbundet utökas med de två nya medlemmarna först den 1 juli 2017
blir det för 2017 en utökning av anslaget med halva summan, d.v.s. avrundat till
50 000 kr.
Medel föreslås anslås ur övriga regiongemensamma anslag, basdelenhet 0826 000
.
Expedieras till
Markaryds samordningsförbund
Ekonomidirektör
Kanslidirektör


8.

Beslutsunderlag
§143 RSAU Utökning av medel till Markaryds samordningsförbund
Förslag till beslut - Utökning av medel till Markaryds Samordningsförbund 2017
Genomförande av medborgardialog inom Region
Kronoberg 17RK971
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna ”Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg”
samt
att uppdra åt nämnder och styrelseberedningar att genomföra medborgardialog i
enligt med vad som vad som anges i ”Genomförande av medborgardialog inom
Region Kronoberg”.
Sammanfattning
”Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg”
fastställer att Region Kronoberg ska verka för att ge länets invånare lika tillgång
till information och delaktighet. Region Kronoberg ska skapa möjligheter för
invånare att vara delaktiga i beslut som berör dem, och skapa förutsättningar för
olika intressenter att delta i samråd och dialoger.

Utskriftsdatum: 2017-05-18

Page 8 of 400

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-05-18

Mot bakgrund av ovanstående har regionfullmäktiges presidium och
organisationsutskottet berett förslag till beslut hur och när medborgardialog inom
Region Kronoberg ska genomföras. Medborgardialog kan ske när ett beslut
påverkar flera verksamheter, när beslutet har stor påverkan på invånarnas vardag,
när det finns ett brett samhällsintresse eller när det är ett strategiskt viktigt beslut.
Förslaget innebär att medborgardialog förs av fullmäktigepresidium, styrelse,
nämnder eller beredningar beroende på var ansvarsfrågan hamnar.
Expedieras till
Kanslidirektör



9.

Beslutsunderlag
§144 RSAU Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg
Förslag till beslut - Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg
Genomförande av medborgadialog inom Region Kronoberg
Intern handlingsplan för Tobacco Endgame 16RK708
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa intern handlingsplan för Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige
2025 i enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Målet med Tobacco Endgames är att år 2025 ska andelen rökare i befolkningen
ha minskat till mindre än fem procent och där rökning inte längre klassas som ett
dominerande folkhälsoproblem. Detta ska åstadkommas genom införande av
Tobakskonventionens breda åtgärdsarsenal. vilket innebär att det
tobaksförebyggande arbete behöver intensifieras för att inte ungdomar ska börja
röka, bland annat genom att erbjuda fler tobaksfria miljöer och lättillgängligt stöd
till tobaksavvänjning.
Vid den efterföljande diskussionen lyfts frågor om förutsättningar för rökfria
områden även vid vårdcentraler.





10.

Beslutsunderlag
§145 RSAU Intern handlingsplan för Tobacco Endgame
§15 FHB Intern handlingsplan för Tobacco Endgame
Förslag till beslut - Intern handlingsplan för Tobacco Endgame
Intern handlingsplan för Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025
Epidemi- och influensa pandemiplan för Region
Kronoberg 17RK742
Utskriftsdatum: 2017-05-18
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa Pandemi- och influensapandemiplan för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronobergs Smittskyddsläkare ansvarar för att det finns en aktuell
Epidemi- och influensapandemi plan för Region Kronoberg. Planen har beretts i
samverkan med Region Kronobergs funktion för krisberedskap.
Målet med planen är att:
- Minimera konsekvenserna av somatiska och psykiska följdverkningar för
drabbade och indirekt drabbade.
- Normala medicinska kvalitetskrav ska kunna upprätthållas så långt det är möjligt
för det stora flertalet patienter.
- Förhindra smittspridning inom vården.
Regionstyrelsen föreslås fastställa ny Epidemi-och influensa pandemiplan för
Region Kronoberg.



11.

Beslutsunderlag
§146 RSAU Epidemi- och influensapandemiplan för Region Kronoberg
Förslag till beslut - Epidemi-och influensa pandemiplan för Region Kronoberg
Epidemi-och influensapandemi plan för Region Kronoberg
Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region
Kronoberg 17RK740
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg.
Sammanfattning
Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg ersätter tidigare
planer vid allvarlig händelse inom respektive centrum med undantag av
kontinuitetsplan inom medicinsk service.
Syftet med planen är att ge en tydlig inriktning för arbetet inför, under och efter
en allvarlig händelse. Planen beskriver även roller, ansvar och uppgifter.
Krishanteringsplan för Region Kronoberg utgör underlag för Hälso-och
sjukvårdens plan. Alla vårdgivare inom Vårdval Kronoberg omfattas av denna
plan.
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12.

Beslutsunderlag
§147 RSAU Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg
§43 HSN Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg
Förslag till beslut: Krishanteringsplan hälso- och sjukvården
Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården
Evakueringsplan för Region Kronoberg 17RK738
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott förslår regionstyrelsen besluta
att fastställa Evakueringsplan för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Evakueringsplan för Region Kronoberg är regionövergripande och beskriver hur
arbetet ska planeras, ledas och samordnas vid en allvarlig händelse där det krävs
en evakuering av patienter, personal och besökare. Planen gäller även den
verksamhet som är upphandlad hos entreprenörer.
Syftet med en evakuering är att snabbt och effektivt få patienter, personal och
besökande bort från ett hotat område till en säker plats. Målet för Region
Kronoberg vid en evakuering är att minimera konsekvenserna av somatiska och
psykiska följdverkningar för drabbade.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer Evakueringsplan för Region Kronoberg.




13.

Beslutsunderlag
§148 RSAU Evakueringsplan för Region Kronoberg
Förslag till beslut - Evakueringsplan för Region Kronoberg
Evakueringsplan vid allvarlig händelse för Region Kronoberg
CBRN-plan för Region Kronoberg 17RK741
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa CBRN-plan för Region Kronoberg.
Sammanfattning
CBRN är en förkortning som står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska
(R) och nukleära (N) ämnen. Planen beskriver ansvar och organisatoriska
förutsättningar för Region Kronoberg vid en allvarlig CBRN-händelse.
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Syftet med omhändertagandet av drabbade vid en CBRN-händelse är att snabbt
och effektivt få drabbade bort från ett hotat område till en säker plats, eliminera
eventuella skadliga ämnen, samt behandla symtom och skador. Målet för Region
Kronoberg vid en CBRN-händelse är att minimera konsekvenserna av somatiska
och psykiska följdverkningar för drabbade.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer CBRN- plan för Region Kronoberg.



14.

Beslutsunderlag
§149 RSAU CBRN-plan för Region Kronoberg
Förslag till beslut - CBRN-plan för Region Kronoberg
CBRN-Plan för Region Kronoberg
Remissyttrande – Vaccinationsplan vid
influensapandemi, Planeringsstöd till landsting och
regioner 17RK940
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Folkhälsomyndigheten.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Folkhälsomyndigheten beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell
beredskapsplan som garanterar leverans av pandemivaccin vid händelse av en
pandemi. Som komplettering till den nationella beredskapsplanen har en
vaccinationsplan, denna remiss, tagits fram som ska fungera som stöd för
landsting/regioners planering inför hantering och genomförande av vaccination
vid en pandemi.
Region Kronoberg tycker att planeringsunderlaget är ett bra stöd och
komplement till Region Kronobergs lokala beredskapsplanering gällande en
eventuell framtida massvaccination vid pandemi. Gällande ordinationsrätt och
registrering av vaccinationerna är det viktigt att nationella myndigheter fortsätter
att verka för att få till de ändringar i lagar och förordningar som beskrivs i
dokumentet.



Beslutsunderlag
§150 RSAU Remissyttrande – Vaccinationsplan vid influensapandemi, Planeringsstöd till
landsting och regioner

Utskriftsdatum: 2017-05-18

Page 12 of 400

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-05-18





15.

Förslag till beslut - Remissyttrande vaccinationsplan vid influensa pandemi
Förslag till remissyttrande över vaccinationsplan vid influensapandemi
Missiv - Remiss av vaccinationsplan
Vaccinationsplan vid influensapandemi - Remiss
Remissyttrande – Promemoria Ds 2017:9 Förstärkt
rehabilitering för återgång i arbete, S2017/01743/SF
17RK661
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg instämmer med förslaget om att tidigarelägga kravet på att
arbetsgivaren ska ta fram en plan för återgång i arbetslivet tillsammans med
arbetstagaren. All forskning visar på att tidiga insatser förkortar
sjukskrivningsperioden. Region Kronoberg vill dock lämna följande synpunkter:
- Nivån för högsta bidragsbelopp på maximalt 200 000 kr per arbetsgivare är
alldeles för lågt satt för stora arbetsgivare.
- För att Region Kronoberg som arbetsgivare ska kunna följa den föreslagna
ändringen i lagstiftningen från och med ikraftträdandet behöver vi tid för att
revidera våra rutiner och vårt arbetssätt.
- Region Kronobergs erfarenhet är att det tar längre tid att upprätta en plan än
vad som bedöms i utredningen.








Beslutsunderlag
§151 RSAU Remissyttrande – Promemoria Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i
arbete, S2017/01743/SF
Förslag till beslut - Remissyttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
Förslag till remissyttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
Följebrev till remiss - Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Svar senast 2017-05-17.
Remiss - Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
Justering av remiss

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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16.

Begäran om yttrande
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att avge yttrande över Justitieombudsmannens ärende 13862017.
Sammanfattning
Justitieombudsmannen har med anledning av anmälan i mål (ärende 13862017)
begärt att Region Kronoberg ska yttra sig i ärendet. Föreslås att regionstyrelsen
yttrande i ärendet enligt upprättad handling.
Underliggande handlingar har sekretessbelagts av Region Kronoberg med hänvisning till 25:1
OSL. Handling delas ut vid regionstyrelsens sammanträde.

17.

Svar på revisionsrapport – Granskning av
avvikelsehantering Region Kronoberg 17RK386
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning
På uppdrag av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer har revision
genomförts av EY (Ernst and Young) gällande avvikelsehanteringen, där den
övergripande frågeställningen har varit huruvida Region Kronoberg har en
ändamålsenlig hantering av avvikelser. Granskningen berör Regionstyrelsen och
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eftersom avvikelsehantering är regionstyrelsens ansvarsområde svarar
regionstyrelsen på revisionsrapporten. Regionstyrelsens svar har beretts i
samverkan med företrädare för hälso- och sjukvårdsavdelningens ledning.
Revisionens sammantagna bedömning är att Region Kronoberg har goda
förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Bedömningen
grundar sig på en ändamålsenlig styrning på övergripande nivå där
patientsäkerhetsarbetet är ett tydligt och högt prioriterat område. Utöver detta
finns det väl etablerade rutiner och system för hantering av avvikelser samt en
god förståelse hos ledning och medarbetare för dess betydelse för
patientsäkerhetsarbetet.

Utskriftsdatum: 2017-05-18

Page 14 of 400

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-05-18

För att uppnå avvikelsehanteringens fulla potentiell noterar revisionen ett antal
förbättringsområden som bör åtgärdas för att möjliggöra ett systematiskt
utvecklingsarbete.
Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och
tydlig rapport. Regionstyrelsen noterar att granskningen begränsats till tre
centrum inom hälso- och sjukvårdsnämnden och hade gärna önskat att den hade
berört hela Region Kronoberg.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
- Kunskap om avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om funktionaliteter i
avvikelsehanteringssystemet ska säkerställas genom planerade utbildningsinsatser
för rapportörer, samordnare samt bearbetare.
- Uppföljning och analys av rapporterade och bearbetade ärenden ska redovisas
och följas upp i internkontrollplanen, delårs- och årsrapporter samt i
patientsäkerhetsberättelsen.
- Revidering ska genomföras av befintlig rutin till riktlinje med komplettering av
rutin för handläggning i vilken återkoppling och uppföljning definieras i tid,
faktainsamling, orsaksanalys, åtgärd samt utvärdering.
- Kartläggning av forum ska genomföras i syfte att skapa och utveckla
mötesarenor för erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheter, centrum och
processer.
- För säkerställande av återkoppling till medarbetare föreslås analys och
uppföljning av resultat från tidigare och kommande patientsäkerhetskulturenkäter
tillsammans med underlag från avvikelsehanteringssystemet.



18.

Beslutsunderlag
§153 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering
Revisionsrapport- Granskning av avvikelsehantering
Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen
1993:1651 om läkarvårdsersättning 17RK189
Sammanfattning
Ärendet omfattas av sekretess. Handlingar delges därför vid regionstyrelsens sammanträde.

19.

Sverigeförhandlingen - avtalsförhandlingar 17RK975

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge synpunkter på
Sverigeförhandlingens förslag till avtal.
att uppdra åt regionstyrelsens presidium att föra Region Kronobergs talan i de
fortsatta avtalsförhandlingar avseende Sverigeförhandlingen.
Sammanfattning
Våren 2016 lämnade Sverigeförhandlingen ett bud till Region Kronoberg för
sträckan Jönköping – Hässleholm. Region Kronoberg svarade på skriftligt på det
budet.
Sverigeförhandlingen har nu återkommit med förslag till avtal för samma sträcka
och för Kronobergs del innehåller förhandlarnas tidigare bud och avtal i stort sett
samma sak. Regionstyrelsens ordförande har avgett synpunkter på
Sverigeförhandlarnas avtal, i enlighet med regionstyrelsens tidigare
ställningstagande. Sverigeförhandlingen har nu återkommit med önskemål om
samtal kring den fortsatta processen fram till undertecknade avtal.
Föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelsens presidium att föra Region
Kronobergs talan i de fortsatta avtalsförhandlingarna, med utgångspunkt i Region
Kronobergs tidigare ställningstagande i ärendet.





20.

Beslutsunderlag
§160 RSAU Sverigeförhandlingen - avtalsförhandlingar
Sverigeförhandlingen - avtalsförhandlingar
Region Kronobergs synpunkter på sverigeförhandlingens avtal
Sverigeförhandlingen: Ramavtal 4- Höghastighetsjärnväg, sträcka Jönköping- Hässleholm
inklusive bilagor
Informationsärende - Tillsyn enligt lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik 16RK1344
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 174/15 trafikförsörjningsprogram för Kronoberg
2016-2025. Transportstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn och granska
trafikförsörjningsprogrammen och efter anmodan från Transportstyrelsen beslöt
regionstyrelsen § 14/17 att godkänna revideringar av redaktionell art.

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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Transportstyrelsen meddelar Region Kronoberg i skrivelse att
Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2016-2025 nu uppfyller kraven i
lagen om Kollektivtrafik.



21.

Beslutsunderlag
§155 RSAU Informationsärende - Tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Meddelande (beslut) från Transportstyrelsen angående tillsyn av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Region Kronoberg
Informationsärende - Reviderigar i ny kommunallag
15RK852
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har tidigare yttrat sig över remissen "En kommunallag för
framtiden". Den nya kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2018. Vid
regionstyrelsens sammanträde den 23 maj redogörs för ändringar i
kommunallagen.
Föredragande

Anna Widströmer, regionjurist

22.

Valärenden 15RK11
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att entlediga och utse ledamöter och ersättare enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Följande fyllnadsval föreslås göras för uppdrag som utses av regionstyrelsen:

Val till nedanstående organ Ledamot

Ersättare
Avgående
ersättare:

Regionstyrelsens
arbetsutskott

Olof
Björkmarker

2017-05-16--2018-12-

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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31

(S), Nygatan
24 B, 352 31
Växjö
Ny ersättare:
Charlotta
Svanberg (S),
Emil Lindells
väg 24 B, 352
57 Växjö
Avgående
ersättare:
Olof
Björkmarker
(S), Nygatan
24 B, 352 31
Växjö

Krisledningsnämnden
2017-05-16--2018-1231

Ny ersättare:
Charlotta
Svanberg (S),
Emil Lindells
väg 24 B, 352
57 Växjö
Avgående
representant:

Sydostlänken
Infrastrukturnätverk

Olof Björkmarker
(S), Nygatan 24 B,
352 31 Växjö

2017-05-16--2018-1231

Ny representant:

Stambanan.com

Avgående
representant:

Infrastrukturnätverk
2017-05-16--2018-12-

Robert Olesen (S),
Lunnagårdsvägen
21, 342 35 Alvesta

Olof Björkmarker
(S), Nygatan 24 B,

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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31

352 31 Växjö
Ny representant:
Robert Olesen (S),
Lunnagårdsvägen
21, 342 35 Alvesta
Avgående
representant:

Baltic Link
Association
Infrastrukturnätverk
2017-05-16--2018-1231

Olof Björkmarker
(S), Nygatan 24 B,
352 31 Växjö
Ny representant:
Robert Olesen (S),
Lunnagårdsvägen
21, 342 35 Alvesta
Avgående
representant:

Europakorridoren
Infrastrukturnätverk
2017-05-16--2018-1231



23.

Olof Björkmarker
(S), Nygatan 24 B,
352 31 Växjö
Ny representant:
Robert Olesen (S),
Lunnagårdsvägen
21, 342 35 Alvesta

Beslutsunderlag
§157 RSAU Valärenden

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendet i korthet

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
regionstyrelsens ordförande eller 1.e vice ordförande samt tjänstemän enligt en
fastställd delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Delegeringsbeslut
 17RK25-1 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 1/2017. Remissyttrande
över Växjö västar verksamhetsområde i anslutning till flygplatsen, riksväg 30 och 25
(17RK542)


17RK12-10 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 10/2017. Upphörande av
arrendeavtal för parkering i Växjö (LTK/120257-2)



17RK8-19 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 19/2017, Trasaktioner i
Överskottsförvaltningen



17RK8-20 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 20/2017, Trasaktioner i
Överskottsförvaltningen



17RK12-11 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 11/2017. Förhyrning av lägenhet
för korttidsuthyrning åt nyrekryterad personal (17RK895)



17RK12-12 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 12/2017. Förhyrning av
kontorslokal till barn- och ungdomshabiliteringen (17RK893)



17RK12-13 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 13/2017: Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2017



17RK8-21 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 21/2017. Mottagning och
undertecknande av delgivningskvitto från Kronofogdemyndigheten, 22-72224-17



17RK4-14 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 14/2017. Remissyttrande över
detaljplan Växjö 9:2 m.fl. Fabrabäcksrondellen i Växjö (16RK1125)



17RK4-15 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 15/2017. Remissyttrande över
detaljplan Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2) i Alvesta kommun



17RK12-14 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 14/2017: Ny parkeringsyta för
personal vid flyktinghälsovården i Alvesta, på uppdrag av primärvårds- och
rehabcentrum

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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24.



17RK4-16 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 16/2017. Remissyttrande över
detaljplan Berghem 1:24 med flera (hotell Ljungby), Ljungby kommun (16RK885)



17RK12-15 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 15/2017: Nytt hyreskontrakt för
distriktssköterskemottagning och folktandvården i Hovmantorp efter om byggnad enligt
ärende 17RK1011



17RK4-17 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 17/2017, Remissyttrande över
samråd detaljplan Bivacken 1, Öster i Växjö (17RK817)



17RK4-18 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 18/2017, Remissyttrandegranskning detaljplan del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult
(16RK2119)



17RK20-3 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr 3/2017:
Beslut om kundförlust där det saknas information om patienten/kunden



17RK20-4 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr 4/2017:
Beslut om kundförlust där eftersökning av patienten/kunden gjorts utan resultat



17RK20-6 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr 5/2017:
Beslut om kundförlust där patienten/kunden avlidit och det saknas tillgångar i
dödsboet



17RK24-3 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 3/2017. Beslut om anställning och
lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2017-03-01-2017-03-31



17RK1-5 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 5/2017, Förordnande av t f
regiondirektör och sjukvårdsledare i särskild krisledning under sommaren

Anmälningar för kännedom
Ärendet i korthet
Nedanstående handlingar anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

Cirkulär 17:13 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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Cirkulär 17:14 Vårpropositionen och vårändrings- budgeten för år
2017 - Ny version



Cirkulär 17:15 Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser samt bilagor till AB



Cirkulär 17:16 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet



Cirkulär 17:17 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställnings¬villkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs för- bundsområde Allmän
kommunal verksamhet



Cirkulär 17:18 Budgetförutsättningar för åren 2017–2020



Cirkulär 17:21 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående
uppsägning i strid med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud



Cirkulär 17:09 Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om
förhandlingsskyldighet vid omorganisation



Cirkulär 17:19, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor
för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 – Prolongerad – med
Svenska Kommunalarbetarförbundet



17RK1053-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för
läkemedelsförmånerna m.m. för år 2017, meddelande från SKL:s styrelse

25.

Övriga beslutsärenden

26.

Övriga informationsärenden

Utskriftsdatum: 2017-05-18
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Återrapportering av hjärtsjukvård processgenomgång akut
koronart syndrom (AKS) 16RK632
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 140. Informationsärende - Återrapportering av hjärtsjukvård
processgenomgång akut koronart syndrom (AKS) 16RK632

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 86/2016 att arbetet med processgenomgången avseende
hjärtsjukvård akut koronart syndrom (AKS) skall rapporteras till regionstyrelsen i april
2017.
Vid Samverkansnämndens sammanträde den 28 februari 2017 redovisades nuläget för
det gemensamma arbetet med att se över processen för hjärtsjukvården (akut koronart
syndrom). Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 maj lämnas en muntlig lägesrapport
i ärendet.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-05-17

Regionstyrelsen

Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017

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

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

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

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

Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-05-17

Verksamhetsutveckling

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

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

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg
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DELÅRSRAPPORT
MARS 2017

0

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

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

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

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

Måluppfyllelse mars 2017

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

Förtroendet för verksamheten ska fortsatt vara högt
Styrtal

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

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

Målvärde 2019
77 %
71 %
80 %

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

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

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

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

-

92 %

95 %

-

72 %

76 %

90 %

90 %

95 %

73 %

85 %

90 %

62 %

85 %

90 %

43 %

54 %

54 %

64 %

81 %

83 %

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

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

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

Utfall mars 2017
-

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Plats 5

Plats 3

-

Plats 5

Plats 3

14,8

13,0

<10,0

7,2

7,0

<6,6

72,1 %

73 %

75 %

76,6 %

77 %

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

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

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

Kvalitetsuppföljningar av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.

Ännu ej påbörjad

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

Läkarkontinuiteten skall publiceras på
1177.se

Ännu ej påbörjad

Se ovan

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

Klar

Frågan utredd och
hanterad av barn- och
ungdomskliniken

Pågående

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

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

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

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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

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

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

Pågående

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

Minska antibiotikaförskrivningen i
1
enlighet med STRAMA s
rekommendationer.

Pågående

Arbete pågår i STRAMA
med att nå det nationella
målet.

Klar

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

Ännu ej påbörjad

För närvarande pågår inga
utredningar vad gäller nya
vårdval.

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

Utveckla hjärtprocessen tillsammans
med Blekinge.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i
syfte att stärka patienternas
rättigheter

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

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

1

Samverkan mot antibiotikaresistens
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landstings/regioners
modeller.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Pågående

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

Klar

BUP har mottagning i både
Ljungby och Växjö.

Integrera somatisk och psykiatrisk
vård.

Pågående

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

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

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

Frågan ägs av länets
kommuner och
Trafikverket. Dialog pågår.

Pågående

Arbetet pågår enligt
handlingsplan.

Pågående

En politisk har inlett arbetet
med framtidens primärvård

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

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

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Vidareutveckla ett personcentrerat
förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
Utveckla vårdvalsmodellen till att
stärka förebyggande insatser.

11

MEDARBETARE
”Region Kronobergs ska vara
en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och
utvecklas”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse mars 2017

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

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
Styrtal
Sjukfrånvaron
2

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

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

6,3 %

5,0 %

4,5 %

-

76

68

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

-

74

Läkare 10 000
Sjuksköterskor 5 000

75

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

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

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-mars 2017

Region Kronoberg

Jan-mars 2016

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

6,3

7,1

3,6

6,0

6,5

4,3

3

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

Region Kronoberg

Jan-mars 2016

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

4,6

1,5

3,1

4,4

1,3

3,1

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

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

Jan-mars 2016

Läkare

23 332

17 322

Läkare jour

1 707

1 628

Sjuksköterska

26 466

10 742

Totalt

51 506

26 692

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

Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-mars 2017

Jan-mars 2016

Nyanställda

47

40

Återanställda

19

11

Totalt

66

51

Avgångar

41

50

Netto

25

1

Tabellen visar anställningsflödet när det gäller sjuksköterskor under perioden jan-mars respektive år.
Totalt har Region Kronoberg lyckats att anställda fler sjuksköterskor och haft färre avgångar i år
jämfört med föregående period och år.

15

MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund med
respekt för människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

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

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

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

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

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Klar

Arbetet sker utifrån målen
och åtgärderna som
beslutats i
jämställdhetsplanen

Tillvarata nyanlända med
vårdkompetens

Pågående

Fokus just nu är på ett
pågående
Språkpraktikprojekt

Samordnad och anpassad
introduktion (introducera)

Pågående

En översyn och
samordning av all
introduktion pågår

Pågående

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

Klar

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

Pågående

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

Pågående

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

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

Pågående

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

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

Pågående

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

Pågående

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

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

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

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

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

Regionstyrelsen i
samverkan med HSN

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

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Pågående

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

Pågående

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

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund
och diskrimineringsgrunderna

Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har
god kunskap om vår värdegrund
och om diskrimineringsgrunderna.

18
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Region Kronobergs ska
bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet
som utgår från invånarnas
behov”
20

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

Måluppfyllelse mars 2017

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

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

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

94,4 %

95 %

96 %

97,5 %

98 %

98 %

10,0 %

9,9 %

7,8 %

-

Växjö plats 6
Ljungby plats ≤6

Växjö plats ≤3
Ljungby plats ≤3

5,6

5,1

5,0

2,4

1,2

1,2

-

50 %

50 %

4

Vårdrelaterade infektioner *
5

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

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

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

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

Måluppfyllelse RUS

Utfall mars 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

100 %

80 %

90 %

4/10

4/10

5/10

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

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

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

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal

Utfall mars 2017

Målvärde 2016

Målvärde 2018

44,7 %

70 %

75 %

84,5 %

95 %

98 %

94 %

94 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

55,5 %

56 %

60 %

Andel återvunnet material av totala
10
avfallsmängden

18,6 %

25 %

30 %

Mäts halvårsvis

50 %

70 %

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

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

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

9

Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
Exkl. matavfall

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

Status

Kommentar

Klar

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

Samtliga nämnder och
styrelser

Redovisa uppdragen vid varje
delårsrapport

Regionstyrelsen

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

Pågående

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

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

Klar

Ett förstärkt presidie finns
inom hälso- och
sjukvården.

Pågående

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

Pågående

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

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling

Pågående

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

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

Planerad

En utvärdering planeras i
höst.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Pågående

I enlighet med beslut i RS
dec -16 utreda alternativ

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

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

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

Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i
Regionstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

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

Pågående

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

Tätare uppföljning av arbetet mot

Pågående

Infektionsverktyget ligger
nere vilket försvårar

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering

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

VRI(vårdrelaterade infektioner) och
skador.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Regionstyrelsen

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

Regionala
utvecklingsnämnden

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

Kulturnämnden

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

Trafiknämnden

Kollektivtrafiken ska samordnas med
övrig samhällsplanering
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Pågående

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

Klar

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

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet
av den regionala
skogsstrategin

Ännu ej påbörjat

Uppdraget är inte påbörjat

Klar

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

Planerad

Ännu ej genomfört.
Planerat genomförande
höst/vinter 2017.

Klar

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

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

Måluppfyllelse mars 2017

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

Ekonomi i balans
Utfall
mars 2017

Målvärde 2017

Prognos 2017

Målvärde 2019

0,7 % (11 mnkr)

1,1 % (62 mnkr)

0,0 %(+/- 0 mnkr)

1 % över tid

Balanskravsresultat;
Resultatet ska årligen uppfylla
det lagstadgade balanskravet.

11 mnkr

Större än 0

+/- 0

Större än 0

Kostnad för hyrpersonal inom
hälso- och sjukvården

53 mnkr

100 mnkr

191 mnkr

40 mnkr

Ja, målvärde
uppnås samtliga
dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr
kommer att
uppnås samtliga
årets dagar

Minst 450 mnkr

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning

1,9 %

2,0 %

3,0 %

3,0 %

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

79 %

43 %

50 %

34 %

54,4 %

52,0 %

53,0 %

52,5 %

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

Betalningsberedskap – årets alla
dagar

Självfinansiering, länstrafiken
totalt

31

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

Utfall
jan-mar
2017

Budget
jan-mar
2017

Avvikelse

Utfall
jan-mar
2016

Förändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

177

171

5

168

5,1 %

647

648

1

Sålda tjänster

103

108

-5

103

0,4 %

436

415

-21

Övriga intäkter

93

74

19

98

-5,3 %

294

328

35

373

354

19

369

1,0 %

1 377

1 391

14

-970

-991

20

-896

8,3 %

-3 637

-3 602

37

-53

-12

-42

-33

62,1 %

-47

-191

-144

-108

-113

5

-105

3,3 %

-452

-468

-16

-65

-66

1

-65

0,9 %

-256

-256

0

Trafik

-206

-200

-5

-190

8,4 %

-770

-763

7

Läkemedel

-168

-166

-2

-162

3,4 %

-663

-670

-7

Övriga kostnader

-260

-253

-7

-239

9,0 %

-1 017

-998

17

-51

-50

-1

-51

0,6 %

-197

-214

-17

Summa kostnader

-1 882

-1 851

-31

-1 740

8,2 %

-7 040

-7 162

-122

Verksamhetens
nettokostnad

-1 509

-1 496

-12

-1 371

10,1 %

-5 663

-5 771

-108

1 193

1 203

-10

1 133

5,3 %

4 555

4 515

-40

322

316

7

287

12,4 %

1 192

1 257
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Resultat före
finansnetto

7

22

-16

49

84

1

-83

Finansnetto

4

-6

10

2

-22

-1

21

11

16

-5

51

62

0

-62

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal
Köpt vård
Offentligt finansierad
privat vård

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag

Resultat

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

Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
5 000 000
-

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

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

7,6%

7,3%

7,3%

7,0%

6,3%

6,0%
5,0%

4,9%

4,0%

3,7%

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

6,5%

4,3%

4,3%

4,5%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

2014

2015
2016
prognos 2017
Skatter o generella statsbidrag

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

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

Budget
jan-mars
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

-1 026

-981

-45

-3 819

-3 845

-3 975

-130

Trafiknämnd

-74

-78

4

-285

-319

-308

11

Regional
utvecklingsnämnd

-15

-14

-1

-51

-56

-56

0

Kulturnämnd

-13

-14

1

-52

-56

-56

0

-2

-3

1

-7

-11

-11

0

Vårdval

-250

-253

4

-982

-1 019

-1 015

4

Regionstyrelsen

-129

-153

24

-365

-358

-351

7

Verksamhetens
nettokostnad

-1 509

-1 496

-12

-5 561

-5 663

-5 771

-108

1 193

1 203

-10

4 396

4 555

4 515

-40

322

316

7

1 204

1 192

1 257
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Resultat före
finansnetto

7

22

-16

39

84

1

-83

Finansnetto

4

-6

10

11

-22

-1

21

11

16

-5

50

62

0

-62

Styrelsen för Grimslövs
folkhögskola

Skatteintäkter
Statsbidrag

Resultat

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

37

Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett resultat i nivå med budget för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 1 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
införandet av fri tandvård för 20-21 åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För årets första tre månade så redovisar Regiostyrelen totalt ett överskott på 24 mnkr. Alla fyra
enheterna visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av
periodiseringseffekter och lägre personalkostnader.
Prognosen för helåret är ett resultat som är 7 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras
främst av ett förväntat högre utfall avseende specialdestinerade statsbidrag och att personalkostnaderna,
inkl. pensionskostnader, förväntas bli lägre än budgeterat. Prognosen påverkas negativt av att
avskrivningskostnaderna förväntas öka.
Finansiering
Prognosen för finansieringen beräknas sammantaget ge ett överskott på 46 mnkr.
Skatteintäkterna förväntas bli 40 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för
slutavräkning på 2017 års skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas bli 65
mnkr högre än budgeterat främst till följd av högre inkomstutjämningsbidrag och bidrag för läkemedel.
Avvikelsen gällande regleringsavgift och övriga statsbidrag avser en flytt av bidrag och är ingen
avvikelse i egentlig mening.
Prognosen för de finansiella kostnaderna och intäkterna visar ett överskott på 21 mnkr.
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Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-mars
2017

Prognos
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

1 193

4 515

4 555

-40

4 336

179

Preliminärskatt

1 200

4 542

4 555

-13

4349

193

-7

-27

0

-27

-13

-14

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

322

1258

1193

+65

1 169

89

Inkomstutjämningsbidrag

245

930

911

+19

862

68

Kostnadsutjämningsavg.

-48

-182

-175

-7

-165

-17

12

45

45

0

44

1

Regleringsavgift

-20

-77

-93

+16

-91

14

Bidrag läkemedel inom
förmånen

122

499

445

+54

460

39

11

43

60

-17

59

-16

1 515

5 773

5 747

26

5 505

268

Finansiella intäkter

14

34

12

22

21

13

Finansiella kostnader

-9

-35

-34

-1

-14

-21

varav finansiell del
pensioner

-8

-34

-33

-1

-10

1 520

5 771

5 725

46

5 511

Avräkning skatteintäkter

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag

Summa
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Förändring
%

4,1%

6,8%

4,9%

-24
261

4,7%

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

Mars 2017

Mars 2016

Dec 2016

81

543

-44

1 285

689

1 283

665

643

653

2 031

1 875

1 939

Likviditet (drift)
Överlikviditet
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

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

Tillgångsslag

Index

Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

Totalportföljen

OMRX bond

0,8%

0,0%

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

Utfall
jan-mars
2017

Budget
2017

Investeringsplan 2017

Prognos
2017

Utfall
Helår
2016

Informationsteknik

11

38

53

53

32

Medicinsk teknik och övriga inventarier

24

49

112

112

94

Fastigheter

26

483

224

224

136

Övriga inventarier

15

27

43

43

20

Totalt

79

597

432

432

283

(Belopp i mnkr)

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

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

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

Samtliga nämnder

Status

Kommentar

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

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

Pågående

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

Trafiknämnden ska sätta mål för och
redovisa självfinansieringsgrad för
samtliga trafikslag

Klar

Trafiknämnden redovisar
detta månadsvis i
månadssammandrag

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

Regionstyrelsen

Fortsätta översyn och
implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region
Kronoberg

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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

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

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

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

VERKSAMHETSUTVECKLING
Införande av e-hälsa pågår men fortfarande finns behov av satsningar för en snabbare utveckling.
Antalet vårdkonton i e-tjänster visar en positiv utveckling. Flera verksamheter erbjuder möjlighet att
boka, omboka eller avboka sina tider via webbtidbok. Dialog pågår om att i större utsträckning
använda sig av videobesök som ytterligare en möjlighet för patienten att ha kontakt med vården.
Tidigare piloter har nu permanentats och planen är att bredda till fler verksamheter. Kronoberg är bäst i
landet gällande digitalisering i ambulanser.
Antalet patientnämndsärenden är betydligt färre än tidigare och andelen som besvaras i tid ligger på en
hög nivå.
När det gäller tillgänglighet redovisar primärvården en telefontillgänglighet som innebär att 93 % av
patienterna får bedömning och råd samma dag. För andelen patienter som efter bedömt behov får ett
besök inom 7 dagar uppfylls målsättningen på 90 %. Ambulansverksamhetens prio1-uppdrag som nås
inom 10 minuter har ökat från 54 % i mars 2016 till 57 % 2017. För planerad specialistsjukvård redovisas
en försämrad tillgänglighet men utvecklingen följer riksgenomsnittet. Vårdgarantin nås till 82 % för
läkarbesök och 74 % för operation/behandling. Antalet väntande till fördjupad utredning inom barn- och
ungdomspsykiatrin fortsätter att öka och uppgår nu till 292 patienter, bl.a. som följd av ett ökat inflöde.
För undersökningar inom medicinsk service redovisas generellt sett minskade väntetider efter årsskiftet,
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men måltalen för väntetiderna har ännu inte uppnåtts. Tandvården har god tillgänglighet för akuta
patienter.
Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) fungerar mycket bra, ett exempel är prostatacancer
processen där Kronoberg har de lägsta väntetiderna till PAD och operation i riket. Produktions och
kapacitetsplanering pågår inom nya verksamheter enligt plan, men med en långsammare införandetakt.
Den totala produktionen ökar med ca 5,5 %, varav den sammanvägda sjukvårdsproduktionen för besök
och vårdtillfällen/vårddagar i egen regi är ca 3 %. Ökningen hänförs till planerad öppen och sluten vård
av generell karaktär, samtidigt som den akuta vården minskar generellt. Antal disponibla vårdplatser är
38 färre jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har kommunernas möjlighet att ta hem
medicinskt färdigbehandlade patienter försämrats, vilket motsvarar 21 vårdplatser. En ökning med 3
vårdplatser.

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

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

1 497,6

1 430,0

Kostnader

1 545 9

1 447,8

-48,3

-17,8

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

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

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

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

Jan-Mars
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

229,0

214,0

Kostnader

224,5

207,3

4,5

6,7

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

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

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

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

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

27,4

22,1

Kostnader

28,3

20,2

Resultat

-0,9

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

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

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

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

Jan-Mar
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

22,8

21,9

Kostnader

21,8

21,1

1,0

0,8

Resultat
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BILAGOR
Resultat per nämnd
Hälso och sjukvårdsnämnden

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

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2017
Diff

jan-mar

Budget

Diff

Årsbudget

Prognos

2017

Helår

Intäkter
Patientavgifter

15,1

14,0

1,1

41,4

41,4

0,0

161

-1,5

Såld vård inkl
tandvård

56,5

54,0

2,5

160,9

161,0

-0,1

646

0,0

Landstingsersättning

323,6

323,6

0,0

976,2

976,2

0,0

3 839

0,0

Övriga intäkter

108,1

100,9

7,2

308,4

299,8

8,6

1 195

35,1

Summa intäkter

503,3

492,5

10,8

1 486,9

1 478,4

8,5

5 840

33,6

-253,9

-256,2

2,2

-757,4

-772,5

15,1

-3 008

30,7

-20,2

-3,6

-16,6

-52,7

-11,6

-41,1

-47

-144,0

Summa bemanning

-274,1

-259,8

-14,3

-810,1

-784,1

-26,0

-3 055

-113,3

Köpt utomlänsvård

-54,7

-50,0

-4,7

-152,3

-149,7

-2,6

-597

-40,7

Läkemedel

-52,0

-51,2

-0,8

-154,8

-153,6

-1,2

-614

-6,6

Medicinsk service

-26,7

-23,8

-2,9

-76,9

-71,5

-5,5

-286

-16,9

Medicinskt och övrigt
material

-27,4

-23,9

-3,5

-83,2

-71,7

-11,5

-288

-21,4

Övriga kostnader

-82,3

-77,1

-5,1

-237,2

-230,1

-7,1

-917

-22,4

Avskrivningar och
internränta

-7,2

-7,0

-0,2

-21,6

-20,9

-0,7

-84

-3,1

Summa kostnader

-524,4

-492,8

-31,6

-1 536,1

-1 481,5

-54,5

-5 840

-224,4

0,6

0,0

0,6

0,8

0,0

0,8

0

1,3

-20,6

-0,3

-20,3

-48,3

-3,1

-45,2

0

-189,5

0,1

0,2

-0,1

0,5

0,5

0,0

2

0,0

-0,5

-0,1

-0,4

-0,5

-0,4

-0,1

-1

-0,5

-21,0

-0,2

-20,8

-48,3

-3,0

-45,3

0

-190,0

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering

60,0

Resultat inkl åtgärder

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

Mar ack
2017

Primärvårds- och rehabcentrum

Mar ack
2016*)

Resultat
2016*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår

-5 589

4 616

-1 977

-12 941

-19 000

-6 394

2 055

-1 081

-10 203

-20 000

805

2 561

-896

-2 738

1 000

-4 270

-4 164

-19 056

-19 161

-45 500

-24 836

-3 432

-58 618

-80 022

-85 000

1 632

681

-4 809

-3 858

-200

Vuxenpsykiatri

-7 719

-3 451

-13 676

-17 944

-37 100

Rättspsykiatri

-2 129

56

1 247

-1 208

-6 400

-467

1 167

2 234

600

-2 000

-43 378

-4 527

-94 654

-134 535

-195 200

-3 845

-15 403

-6 255

5 303

900

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

Tandvårdscentrum
Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

1 108

607

4 639

5 141

3 000

-2 737

-14 796

-1 616

10 443

3 900

801

3 536

12 847

10 138

1 300

-45 313

-15 787

-83 423

-113 954

-190 000

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

60 000

Resultat inkl åtgärder

-130 000

Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar
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Trafiknämnden

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

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2017

Budgetavv

Länstrafikens Kansli

-7 308

-7 188

-120

-27 021

-30 092

0

LTR Teknik och
omkostnader

-4 140

-6 052

1 912

-21 727

-24 209

2 000

LTR Marknadsföring

-1 358

-1 800

442

-8 107

-7 200

0

-511

-250

-261

-1 707

-1 000

0

KTR Regiontrafik

-29 851

-29 348

-503

-112 568

-117 000

-1 500

KTR Växjö stadstrafik

-15 398

-16 654

1 256

-60 407

-64 400

2 000

-212

-310

98

-916

-1 200

0

KTR Krösatåg Nord

-3 642

-4 961

1 320

-15 176

-19 845

2 500

KTR Krösatåg Syd

-8 488

-7 800

-688

-31 560

-31 200

-2 000

KTR Öresundståg

-1 436

-2 621

1 185

-476

-13 100

5 500

-428

-448

19

-1 497

-1 790

0

Vidarefakt tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-757

-700

-57

-3 203

-5 500

2 500

Serviceresor

-46

-46

0

-468

-382

0

Sjukreseadministration

0

0

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

0

0

0

-64

-64

0

Abonnerad skolskjuts

-106

0

-106

-298

0

0

-73 681

-78 178

4 497

-285 194

-316 982

11 000

LTR Utredningsuppdrag

KTR Älmhult stadstrafik

KTR Pågatåg

Totalsumma
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Regional utvecklingsnämnd

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

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

Internt stöd

3 107

3 608

501

10 187

14 086

0

Projektkontor
ekonomiskt stöd

4 945

4 946

1

17 793

19 785

0

Kunskap och lärande

2 476

1 543

-933

9 162

5 747

0

Folkhälsa och social
utveckling

2 386

2 352

-35

6 723

9 264

0

Hållbar tillväxt

2 197

1 707

-490

6 754

7 115

0

15 111

14 156

-955

50 620

55 997

0

Totalsumma

Kulturnämnd

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

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2016

Budgetavv

664

948

284

2 193

3 758

0

Verksamhetsstöd

12 355

13 071

715

50 292

52 283

0

Totalsumma

13 020

14 019

999

52 485

56 041

0

Administrativt stöd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

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

Månad – JAN-MAR

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-2 347

-2 915

568

-8 109

-11 318

0

205

-28

233

313

-147

0

-1

-146

144

-104

-639

0

376

380

-3

1 347

1 518

0

-1 767

-2 709

942

-6 553

-10 587

0
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Regionstyrelsen

Resultatuppföljning för perioden

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - MARS 2017

HELÅR 2017

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

2

-1

3

-7

2

2

Regionstaben

-31

-33

2

-113

-125

-124

0

Regiongemensamt

-92

-110

17

-213

-198

-193

4

-122

-144

22

-332

-320

-316

5

-225

-227

2

-891

-915

-915

0

-4

-5

1

-13

-20

-15

5

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-21

-21

0

-77

-84

-85

-1

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-250

-253

4

-982

-1 019

-1 015

4

Förtroendemannaorganisationen

-8

-10

2

-33

-37

-35

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-8

-10

2

-33

-37

-35

2

-379

-407

27

-1 347

-1 377

-1 366

11

Summa
Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

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

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

Grön rehabilitering, dnr 14RK1152

Klar

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

Delårsrapport mars 2016, dnr
16RK440

Klar

Samtliga beslut inarbetade i
andra ärenden/uppdrag

Pågående

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

Klar

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

Klar

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

Klar

Regionstyrelsen godkände
överenskommelsen den 24
januari 2017.

Klar

Beslutet verkställt av
kommunikationsdirektören

Pågående

Under beredning för beslut i
RS under våren

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

Ambulanser till hjälpprojekt, dnr
16RK1497

Internationell strategi, dnr 16RK287

Vårdfilialverksamhet i Ryssby och
Agunnaryd, dnr 15RK2137

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

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

Klar

Beslutet verkställt av
kanslidirektören

Klar

En årlig översyn av
principerna görs

Pågående

Uppdraget ska
återaktualiseras inom Medicin
och akutcentrum (MAC)

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring 2017.

Hjärtsjukvård genomgång akut
koronart syndrom, dnr 16RK632

Klar

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

Assisterad befruktning
ensamstående, dnr 16RK1202

Klar

Följer de av SKL
rekommenderade nationella
riktlinjerna

Vården av kvinnor med edometrios,
dnr 16RK364

Klar

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

Ännu ej påbörjat

Oklart läge. Förändringar på
BUP kommer underlätta
förändring

Pågående

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

Klar

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

Pågående

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

Pågående

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

Utvärdera förändringen av
åldersgräns till länets
ungdomsmottagningar, dnr
16RK1571

Läkemedel till äldre på särskilda
boenden, dnr 16RK780

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

Ekonomiska morötter för att
förbättra väntetider i vården

Trafiknämnden

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

Regionala
utvecklingsnämnden

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

Kulturnämnden

Region Kronoberg bör ha en
fristadsregion, dnr 15RK1921
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Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala skogsstrategin

Klar

Regionfullmäktige fastställde
strategin vid sammanträde
den 1 mars 2017.

Pågående

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

Klar

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

Produktionsstatistik
Produktionsstatistik mars
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

48 587

46 353

48 085

2 234

502

5%

1%

4 187

4 981

4 529

-794

-342

-16%

-8%

60 938

59 987

55 454

951

5 484

2%

10%

29 555

30 336

25 532

-781

4 023

-3%

16%

1 235

1 100

777

135

458

12%

59%

Vårdtillfällen

36

32

26

4

10

13%

38%

Medelvårdtid

34

34

30

0

4

0%

15%

Beläggning i %

52

55

82

-3

-30

-6%

-36%

551

485

435

66

116

14%

27%

13 007

11 550

11 509

1 457

1 498

13%

13%

5 740

5 533

5 560

207

180

4%

3%

28 160

31 067

31 741

-2 907

-3 581

-9%

-11%

6 373

6 710

6 654

-337

-281

-5%

-4%

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

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

4,4

4,6

4,8

-0,2

-0,4

-5%

-7%

1 246

1 296

1 247

-50

-1

-4%

0%

Förlossningar

553

544

492

9

61

2%

12%

Födda barn

558

550

496

8

62

1%

13%

Beläggning i %

91,3

89,4

87,3

1,8

4,0

2%

5%

341,8

379,7

397,4

-37,9

-55,6

-10%

-14%

Läkarbesök

43 825

42 757

43 612

1 068

213

2%

0%

- varav akutmottagningarna

13 032

13 037

12 753

-5

279

0%

2%

2 429

2 616

2 477

-187

-48

-7%

-2%

19 266

18 477

19 487

789

-221

4%

-1%

9 098

8 627

8 895

471

203

5%

2%

Sjukv. behandling/
besök annan vårdgivare

40 879

37 622

37 152

3257

3727

9%

10%

Besök i dagsjukvård

14 487

14 291

13 403

196

1084

1%

8%

3 813

3 790

3 698

23

115

1%

3%

403

417

348

-14

55

-3%

16%

Operationer i SV

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

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

Psykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)
Vårdtillfällen

58

Område.
Medelvårdtid

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

9,5

9,1

10,6

0,4

-1,1

4%

-10%

Beläggning i %

72,4

64,4

67,9

8,0

4,5

12%

7%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,7

52,0

1,3

0,0

3%

0%

2 646

2 525

2 421

121

225

5%

9%

727

673

674

54

53

8%

8%

10 252

9 339

10 066

913

186

10%

2%

10 498

11 029

10 351

-531

147

-5%

1%

93,3

95,1

87,9

-1,8

5,4

-2%

6%

118,0

118,0

116,0

0

2

0%

2%

12 122

12 252

11 327

-130

795

-1%

7%

75

72

73

3

2

4%

3%

Antal behandlade patienter

28 845

29 090

29 226

-245

-381

-1%

-1%

Total patienttid, timmar

29 934

28 214

29 370

1 720

564

6%

2%

Röntgen undersökningar

27 168

27 709

26 842

-541

326

-2%

1%

Röntgen CLV

18 645

19 267

18 733

-622

-88

-3%

0%

Röntgen LLL

8 523

8 442

8 109

81

414

1%

5%

18 264

12 714

13 741

5 550

4 523

44%

33%

Kliniska fysiologiska analyser

4 318

4 086

3 803

232

515

6%

14%

Kliniska kemiska analyser

1 206
809

1 121
509

1 092
777

85 300

114 032

8%

10%

Ej uppg

9 333

9 755

-

-

-

-

73 251

72 677

70 065

574

3 186

1%

5%

7 909

7 252

7 267

657

642

9%

9%

Besök, läkare med vårdavtal.

2 126

2 044

2 902

82

-776

4%

-27%

Besök, läkare med ersättning
enligt lag.

4 343

4 164

4 146

179

197

4%

5%

Delegerade besök hos
sjuksköterskor

1 790

1 353

1 848

437

-58

32%

-3%

Sjukgymnastik, vårdavtal

1 318

1 290

1 348

28

-30

2%

-2%

Sjukgymnastik, ersättning
enligt lag.

9 017

9 910

10 836

-893

-1 819

-9%

-17%

Naprapat

514

521

451

-7

63

-1%

14%

Psykoterapeut

443

533

267

-90

176

-17%

66%

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

Medicinsk Service

Mammografier

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

59
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK106
Handläggare: Ulf Magnusson,
Datum: 2017-05-18

Regionstyrelsen

Månadssammandrag april 2017 Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag april 2017 för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. april ett resultat före
finansnetto på 3 mnkr vilket är 28 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett
överskott på 17 mnkr och regionens resultat för perioden blir därigenom ett
överskott på 20 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapporten efter mars, är ett
nollresultat.
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat försämras med 18 mnkr och uppgår efter
april ackumulerat till -63 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader för
korrigering av en felbokning och avgångsvederlag med sammanlagt -8 mnkr.
Noterbart för april är lägre kostnader för såväl hyrpersonal som sjuklön jämfört
med årets tre inledande månader. Läkemedelskostnaderna och den köpta vården
faller ut på förväntad nivå. Prognosen efter mars indikerar fortsatt höga kostnader
för hyrpersonal och framtvingar ett åtgärdsprogram med syfte att reducera
kostnader motsvarande 60 mnkr. Helårsprognosen för Hälso- och
sjukvårdsnämnden är, inklusive effekt av åtgärdsprogram, ett underskott på 130
mnkr.
Trafiknämndens redovisar för perioden ett resultat som är drygt 6 mnkr bättre än
budget. Överskottet förklaras främst av positiva avvikelser för Växjö stadstrafik,
Krösatåg Nord och Öresundståg. Prognosen för helåret är ett resultat på 11 mnkr
bättre än budget
Vårdval primärvård, Vårdval hud, Barntandvården och Särskilt tandvårdsstöd
redovisar tillsammans ett överskott på 4,5 mnkr. Överskottet beror främst på att
läkarbristen leder till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök och att
rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST ersättningen
redovisar ett underskott på 1,1 mnkr som beror på att PRC har anställt fler STläkare för att kunna möta läkarvakanser. Prognosen för helåret är ett överskott på
4,2 mnkr.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 27 mnkr bättre än budget. Under
Regionstyrelsen redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är
bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK106
Handläggare: Ulf Magnusson,
Datum: 2017-05-18

periodiseringseffekter och lägre personalkostnader inklusive pensionskostnader.
Helårsprognosen för Regionstyrelsen är ett överskott på 7 mnkr Det
prognosticerade överskottet beror främst på ett högre utfall avseende
sjukskrivningsmiljarden till följd av ändrad redovisningsprincip samt att
pensionskostnaderna utifrån senaste prognosen från Skandia beräknas bli lägre än
budgeterat. Prognosen påverkas negativt av att kostnaden för avskrivningar
beräknas blir högre än budgeterat till följd av stora investeringar inom MT och IT.
Övriga nämnder redovisar efter april endast mindre resultatavvikelser i förhållande
till budget
För finansieringen, exklusive finansnetto, redovisas efter april ett utfall som är 4
mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är ett utfall som är 25 mnkr bättre än
budget. Prognosen bygger på senaste skatteprognosen från 27 april vilken ger ett
skatteutfall som är 40 mnkr lägre än vad som budgeterats samt att utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag beräknas bli 65 mnkr högre än
budget, inkluderat att överenskommelsen avseende läkemedelsförmånen blev 54
mnkr bättre än budgeterat.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 25 mnkr i förhållande till budget till
följd av reavinster från försäljningar av värdepapper. Helårprognosen är ett
överskott på 21 mnkr.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Månadssammandrag april 2017 Region Kronoberg
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Region Kronoberg
Resultat per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari – april
2017.
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och
sjukvårdsnämnd*

Utfall
jan-apr
2017

Budget
jan-apr
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

-1 377

-1 314

-63

-3 815

-3 845

-3 975

-130

Trafiknämnd

-98

-104

6

-285

-319

-308

11

Regional
utvecklingsnämnd

-19

-19

0

-51

-56

-56

0

Kulturnämnd

-17

-19

1

-53

-56

-56

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-3

-4

1

-7

-11

-11

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-334

-338

5

-988

-1 019

-1 015

4

Regionstyrelsen*

-150

-177

27

-370

-358

-351

7

Verksamhetens
nettokostnad

-1 998

-1 974

-24

-5 569

-5 663

-5 771

-108

1 575

1 589

-14

4 414

4 555

4 515

-40

425

416

10

1 213

1 192

1 257

65

3

31

-28

58

84

1

-83

Finansnetto

17

-8

25

22

-22

-1

21

Resultat

20

23

-3

80

62

0

-62

Skatteintäkter
Statsbidrag
Resultat före
finansnetto

* Resursenheten, Larmtjänst och RAKEL, som tidigare redovisats under Hälso- och sjukvårdsnämnden, har fr.o.m. 2017
flyttats till Regionstyrelsen

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. april ett resultat före finansnetto på 3 mnkr
vilket är 28 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 17 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 20 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapporten efter mars, är
ett nollresultat.
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat försämras med 18 mnkr och uppgår efter april ackumulerat till 63 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader för korrigering av en felbokning och avgångsvederlag
med sammanlagt -8 mnkr. Noterbart för april är lägre kostnader för såväl hyrpersonal som sjuklön
jämfört med årets tre inledande månader. Läkemedelskostnaderna och den köpta vården faller ut på
förväntad nivå. Prognosen efter mars indikerar fortsatt höga kostnader för hyrpersonal och framtvingar
ett åtgärdsprogram med syfte att reducera kostnader motsvarande 60 mnkr. Helårsprognosen för
Hälso- och sjukvårdsnämnden är, inklusive effekt av åtgärdsprogram, ett underskott på 130 mnkr.
Trafiknämndens redovisar för perioden ett resultat som är drygt 6 mnkr bättre än budget. Överskottet
förklaras främst av positiva avvikelser för Växjö stadstrafik, Krösatåg Nord och Öresundståg.
Prognosen för helåret är ett resultat på 11 mnkr bättre än budget. Avstängningen av ett spår på södra
Stambanan under drygt två månader, april – juni, bedöms få negativa effekter på Krösatåg Syd medan
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Öresundstågstrafiken förhoppningsvis kan utföras enligt plan. I Växjö stadstrafik kommer
vintertidtabellen att förlängas vilket ger ökade intäkter.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar tillsammans ett
överskott på 4,5 mnkr. Överskottet beror främst på att läkarbristen leder till lägre produktion inom
Vårdval hud, färre hembesök och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. ATST ersättningen redovisar ett underskott på 1,1 mnkr som beror på att PRC har anställt fler ST-läkare
för att kunna möta läkarvakanser. Prognosen för helåret är ett överskott på 4,2 mnkr.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 27 mnkr bättre än budget. Under Regionstyrelsen redovisas
Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra
enheterna visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av
periodiseringseffekter och lägre personalkostnader inklusive pensionskostnader.
Övriga nämnder redovisar efter april endast mindre resultatavvikelser i förhållande till budget. Utfall per
nämnd kommenteras utförligare i respektive nämnds månadssammandrag nedan.
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Resultatuppföljning för perioden januari - april 2017
(mnkr)

Utfall
jan-apr
2017

Budget
jan-apr
2017

Utfall
jan-apr
2016

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

233

229

4

222

5,2%

647

648

1

Sålda tjänster

137

144

-7

139

-1,5%

436

415

-21

Övriga intäkter

121

100

22

129

-5,6%

294

328

35

Summa intäkter

492

473

19

490

0,4%

1 377

1 391

14

-1 279

-1 302

23

-1 199

6,7%

-3 639

-3 602

37

-68

-16

-53

-46

50,2%

-47

-191

-144

-147

-151

3

-151

-2,1%

-452

-468

-16

-88

-87

-1

-85

3,2%

-256

-256

0

Trafik

-272

-267

-5

-251

8,1%

-770

-763

7

Läkemedel

-224

-221

-3

-220

1,8%

-663

-670

-7

Övriga kostnader

-344

-337

-7

-322

6,8%

-1 016

-998

17

-68

-67

-1

-68

0,2%

-197

-214

-17

Summa kostnader

-2 490

-2 447

-43

-2 341

6,4%

-7 040

-7 162

-122

Verksamhetens
nettokostnad

-1 998

-1 974

-24

-1 852

7,9%

-5 663

-5 771

-108

1 575

1 589

-14

1 498

5,2%

4 555

4 515

-40

425

416

10

381

11,7%

1 192

1 257

65

3

31

-28

27

84

1

-83

Finansnetto

17

-8

25

4

-22

-1

21

Resultat

20

23

-3

31

62

0

-62

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal
Köpt vård
Offentligt finansierad
privat vård

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag
Resultat före
finansnetto

Intäktssidan visar ett överskott vilket främst förklaras av att specialdestinerade statsbidrag faller ut med
högre belopp än budgeterat.
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro Överskottet
avseende personalkostnader förmår dock inte matcha de höga kostnaderna för hyrpersonal, som
ackumulerat uppgår till 68 mnkr vilket är 53 mnkr mer än budgeterat. Jämfört med motsvarade period
2016 så har kostnaderna för hyrpersonal ökat med 22 mnkr vilket innebär en ökning med 50 %.
Kostnaden för hyrläkare ligger på samma nivå som i oktober 2016, medan hyrsjuksköterskor ökar
framför allt vid akutkliniken och inom rättspsykiatrin. I genomsnitt är det efter april ca 49 hyrläkare
anlitade, vilket är 10 fler än april 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 23 efter
april 2016 till 50 efter april 2017.
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är lägre till följd av att
skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock till stor del upp av
att utfallet från utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Den positiva avvikelsen avseende finansnettot förklaras av reavinster från försäljning av värdepapper
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Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal
25 000 000
20 000 000
15 000 000
Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
5 000 000
-

Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling
kan ännu inte ses. Nivån steg kraftigt under november och december, och har sedan fortsatt stiga tills
april. Det relativt låga månadsutfallet i april påverkas av färre vardagar. Kostnaden för hyrpersonal har
ökat med 50 % de fyra första månaderna 2017 jämfört med samma period 2016.
Helårsprognos
Prognosen för helåret, från delårsrapporten efter mars, är ett nollresultat vilket är 62 mnkr sämre än det
budgeterade resultatet.
Den negativa avvikelsen förklaras till största delen av höga kostnader för hyrpersonal inom hälso- och
sjukvården. Övriga intäkter prognosticeras ge ett överskott vilket främst förklaras av ett högre utfall än
budgeterat för specialdestinerade statsbidrag. Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd
av vakanser och frånvaro. Stora investeringar inom MT och IT gör att kostnaden för avskrivningar
beräknas blir högre än budgeterat.
Senaste skatteprognosen från 27 april ger ett skatteutfall som är 40 mnkr lägre än vad som budgeterats.
Den försämrade skatteprognosen balanseras upp av att utfallet från utjämningssystemet och generella
statsbidrag beräknas bli 65 mnkr högre än budget, inkluderat att överenskommelsen avseende
läkemedelsförmånen blev 54 mnkr bättre än budgeterat.
Finansnettot förväntas bli 21 mnkr bättre än budget till följd av reavinster på försäljningar av
värdepapper inom överlikviditets- och pensionsförvaltningen.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 7,9 % under de fyra första månaderna 2017 jämfört med utfallet samma
period 2016. Finansieringen har under motsvarande period ökat med 6,4 %.
8,0%

7,6%

7,3%

7,3%

7,0%

6,3%

6,5%

6,0%
5,0%

4,9%

4,0%

3,7%

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

4,3%

4,5%

4,3%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

2014
2015
2016
Skatter o generella statsbidrag

prognos 2017

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2017 på 6,5 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 4,9 % jämfört med föregående år.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.

Nyckeltal

Resultatmål*
enligt balanskravet

Nuläge april
2017

Prognos/
bedömning

Mål 2017

Långsiktigt
mål

1,0% (20 mnkr)

0,0% (0 mnkr)

1,1% (62 mnkr)

1%

*Årets resultat i förhållande till summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - APRIL 2017

Region Kronoberg totalt

JANUARI – APRIL 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

6,1

6,9

3,5

5,8

6,4

4,1

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron ökar i jämförelse med samma period föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro
ökar samtidigt som männens sjukfrånvaro minskar.
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Tillgänglighetsstatistik
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård*

*Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt
orsakad väntan och patientvald väntan)

Behandling inom specialiserad vård *

*Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt
orsakad väntan och patientvald väntan)

Övrigt


Överenskommelsen avseende bidraget för läkemedelsförmånen 2017 är klar. Utfallet för
Region Kronoberg blev 499 mnkr vilket är 54 mnkr bättre än budgeterat.



Ny skatteunderlagsprognos från SKL den 17 augusti



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 augusti.
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Regionstyrelsen
Resultat

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - APRL 2017

HELÅR 2017

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

1

-1

2

-5

2

2

0

Regionstaben

-42

-44

2

-113

-125

-124

0

Regiongemensamt

-99

-120

21

-219

-198

-193

4

-140

-164

25

-337

-320

-316

5

-300

-303

2

-897

-915

-915

0

-5

-7

2

-13

-20

-15

5

-28

-29

0

-78

-84

-85

-1

-334

-338

5

-988

-1 019

-1 015

4

Förtroendemannaorganisationen

-10

-13

2

-33

-37

-35

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-10

-13

2

-33

-37

-35

2

-484

-515

31

-1 358

-1 377

-1 366

11

Summa
Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud
Barntandvård och
särskilt
tandvårdsstöd
Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

Verksamhetens
nettokostnad

Kommentar:
Regionservice redovisar ett resultat som är drygt 2 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den
positiva budgetavvikelsen beror främst på vakanser inom IT och Fastigheter, lägre energikostnader
samt att planerade underhållsprojekt fått senareläggas på grund av resursbrist. Prognosen för helåret är
ett resultat i nivå med budget.
Regionstabens resultat är knappt 2 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras av
vakanser och tjänstledigheter. Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med budget.
Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 21 mnkr bättre än budget. Avvikelsen
förklaras till största delen av periodiseringseffekter, lägre pensionskostnader samt att specialdestinerade
statsbidrag faller ut med högre belopp än budgeterat. Prognosen för helåret är ett överskott 4 mnkr.
Det prognosticerade överskottet beror främst på ett högre utfall avseende sjukskrivningsmiljarden till
följd av ändrad redovisningsprincip samt att pensionskostnaderna utifrån senaste prognosen från
Skandia beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen påverkas negativt av att kostnaden för
avskrivningar beräknas blir högre än budgeterat till följd av stora investeringar inom MT och IT.
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Vårdval primärvård redovisar ett överskott på 2,4 mnkr vilket främst beror på att läkarbristen leder till
färre hembesök och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. Återbetalningar
från PSC till följd av att den integrerade missbruksmottagningen inte kommit igång ännu bidrar också
till det positiva resultatet. Resultatet påverkas negativt av att AT-ST ersättningen går med ett underskott
på 1,1 mnkr till följd av att PRC har anställt fler ST-läkare för att kunna möta läkarvakanser. Prognosen
för helåret är ett överskott på 0,2 mnkr.
Vårdval hud redovisar ett på ett överskott på 1,9 mnkr vilket förklaras av vakanta läkartjänster som gör
att produktionen är lägre än budgeterat samt att det inte heller utgår något bidrag till ST-läkare.
Prognosen för helåret är ett överskott på 5 mnkr.
Barntandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar tillsammans ett överskott på 0,2 mnkr. Särskilt
tandvårdsstöd redovisar ett överskott på 0,7 mnkr medans barntandvården redovisar ett mindre
underskott till följd av att införandet av fri tandvård för 20-21 -åringarna inte kompenserats fullt ut i
budgeten. Prognosen för helåret är ett underskott på 1,0 mnkr.
Förtroendemannaorganisationen redovisar för perioden ett överskott på 2,2 mnkr vilket främst beror
på vakanser och att kostnaden för arvode till förtroendemän är lägre än budgeterat. Prognosen för
helåret är ett överskott på 2 mnkr

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - APRIL 2017

JANUARI – APRIL 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Regionservice

5,9

7,1

4,4

7,1

8,7

4,7

Regionstaben

3,5

3,4

3,8

2,3

1,5

4,3

Regionstyrelsen totalt

6,0

6,7

4,8

6,1

6,3

5,6

Kommentar:
Regionservice har sänkt sin långa sjukfrånvaro, däremot har den korta ökat något. Regionstabens
ökning beror på att den långa sjukfrånvaron ökat.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 18 mnkr och uppgår efter april ackumulerat till
-63,3 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader för korrigering av en felbokning och
avgångsvederlag med sammanlagt -7,7 mnkr. Noterbart för april är lägre kostnader för såväl
hyrpersonal som sjuklön jämfört med årets tre inledande månader. Läkemedelskostnaderna och den
köpta vården faller ut på förväntad nivå. Rullande tolvmånadersresultatet förbättras, beroende på en
mycket dyr april-månad 2016, och uppgår till -95 mnkr.
Prognosen efter mars indikerar fortsatt höga kostnader för hyrpersonal och framtvingar kraftfulla
åtgärder för att reducera kostnaderna. Åtgärderna har ännu inte preciserats men måste ge effekter med
60 mnkr för att prognosen på -130 mnkr ska kunna infrias. Avgörande faktorer är förmågan att
rekrytera egen och fasa ut hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid
svårbedömda köpta vården.

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

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2017
Diff

jan-apr

Budget

Diff

Årsbudget

Prognos

2017

Helår

Intäkter
Patientavgifter

12,5

14,3

-1,8

54,0

55,7

-1,7

160

-1,5

Såld vård inkl tandvård

51,5

53,9

-2,4

212,4

215,0

-2,5

646

0,0

Landstingsersättning

330,4

330,4

0,0

1 306,6

1 306,6

0,0

3 836

0,0

Övriga intäkter

102,5

100,3

2,2

410,9

400,1

10,8

1 195

35,1

Summa intäkter

497,0

499,0

-2,0

1 983,9

1 977,4

6,6

5 837

33,6

-262,7

-263,2

0,5

-1 020,1

-1 035,7

15,6

-3 001

30,7

-14,8

-4,0

-10,9

-67,5

-15,6

-51,9

-47

-144,0

Summa bemanning

-277,6

-267,2

-10,4

-1 087,6

-1 051,3

-36,3

-3 048

-113,3

Köpt utomlänsvård

-52,4

-49,9

-2,5

-204,7

-199,6

-5,1

-597

-40,7

Läkemedel

-52,0

-51,2

-0,9

-206,8

-204,8

-2,1

-614

-6,6

Medicinsk service

-24,5

-23,8

-0,6

-101,4

-95,3

-6,1

-286

-16,9

Medicinskt och övrigt
material

-25,2

-23,9

-1,2

-108,4

-95,6

-12,8

-288

-21,4

Övriga kostnader

-78,7

-78,1

-0,6

-315,9

-308,2

-7,6

-923

-22,4

Avskrivningar och
internränta

-7,1

-6,8

-0,2

-28,7

-27,7

-0,9

-83

-3,1

-517,4

-501,0

-16,4

-2 053,5

-1 982,5

-71,0

-5 837

-224,4

0,1

0,0

0,1

0,9

0,0

0,9

0

1,3

-20,3

-2,0

-18,3

-68,6

-5,1

-63,5

0

-189,5

Finansiella intäkter

0,3

0,2

0,1

0,8

0,6

0,1

2

0,0

Finansiella kostnader

0,0

-0,1

0,1

-0,4

-0,5

0,0

-1

-0,5

-20,0

-2,0

-18,0

-68,2

-4,9

-63,3

0

-190,0

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader

Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering

60,0

Resultat inkl åtgärder

-130,0
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Intäkterna avviker negativt från budget. Budget för patientavgifter har reviderats för kostnadsfri
mammografi, ändrat högkostnadsskydd för personer över 85 år samt justeringar inom tandvård. En
intäktsminskning noteras i april beroende på dessa beslut, i kombination med färre arbetsdagar jämfört
med april 2016.
Intäkter för såld vård når inte budgeterad nivå. Underskottet jämfört med budget förklaras främst av
ersättningar inom hudverksamheten.
Övriga intäkter avviker positivt med 10,8 mnkr jämfört med budget. Här ingår den korrigering av
intäkter med -4,4 mnkr för asylsökande som bokades fel i bokslutet. Med den posten exkluderad
framgår att den schablonersättning som betalas ut av staten inte täcker den interna omfördelningen som
görs efter prestation inom hälso- och sjukvården, utan ger ett underskott med -2 mnkr. Underskotten
vägs upp av överskott för såld medicinsk service, ersättning i samband med upphandling samt övriga
bidrag och ersättningar.
Personalkostnaderna ger ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på vakanser och
frånvaro inom framför allt primärvård och psykiatri samt ännu ej utnyttjade anslag under hälso- och
sjukvårdsgemensamt. Totalt ökar kostnaderna med 46 mnkr eller 4,7 % jämfört med april 2016.
Kostnad för sjuklön sjunker i april, men ökar ändå ackumulerat med 3 mnkr eller 25 %. Månadsutfallet
för övertid är i stort sett oförändrat jämfört med årets inledande månader och ökningstakten på ca
19 % jämfört med föregående år består. Löneskulderna ökar något jämfört med föregående år.
Ökningen är hänförbar till intjänad semester.
Kostnad för hyrpersonal faller ut med 15 mnkr i april. Ackumulerat ligger kostnaden på 67 mnkr, att
jämföra med 45 mnkr efter april 2016. Nivån steg kraftigt under november och december, och har
sedan fortsatt stiga tills april. Det relativt låga månadsutfallet påverkas av färre vardagar. På centrumnivå
står PRC och KBC för de högsta kostnaderna. På kliniknivå redovisar anestesikliniken, vuxenpsykiatrin
och BUP högst kostnader. Även rättspsykiatrin, kvinnokliniken och akutkliniken redovisar höga
kostnader för hyrpersonal. Vuxenpsykiatrin redovisar höga kostnader, men ändå en minskning jämfört
med april 2016 med 1,4 mnkr eller 18 %, vilket är i linje med planen för utfasning.
Kostnaden för hyrläkare ligger på samma nivå som i oktober 2016, medan hyrsjuksköterskor ökar
framför allt vid akutkliniken och inom rättspsykiatrin. I genomsnitt är det efter april ca 49 hyrläkare
anlitade, vilket är 10 fler än april 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 23 efter
april 2016 till 50 efter april 2017.
Köpt vård avviker negativt från budget med totalt -5,1 mnkr. Kostnaderna för externt köpt högspecialiserad
vård minskar jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på mycket höga kostnader
för en enskild patient i april 2016. Förutom det noteras även en minskning av köpt högspecialiserad
slutenvård från Karlskrona.
För den ej högspecialiserade vården redovisas en kostnadsökning med 2,5 mnkr. Ökningen återfinns främst
under köp av fritt vårdsökande och vård enligt vårdgarantin. Likt tidigare rapporter är ökningen störst
inom ortopedi, men även kostnaden för fritt vårdsökande utomlands ökar.
Vuxenpsykiatrins köp av rättspsykiatrisk vård är i stort sett oförändrad jämfört med april 2016. Antal
kronobergare inom rättspsykiatrin har minskat, men kostnaden för den köpta vårdnivån har ökat.
Antal utfärdade remisser uppgår till 1728, vilket är ca 50 färre jämfört med april 2016. Tendensen med
färre remisser inom ortopedi och thoraxkirurgi håller i sig, medan ögonsjukvård ökar.
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Läkemedelskostnaderna redovisar ett mindre överskridande efter fyra månader. Den ackumulerade
ökningen uppgår till 4 mnkr eller 2 %. Kostnaderna ökar framför allt för läkemedel som förebygger
blodproppar, behandling av cancersjukdomar, reumatoid artrit, multipel skleros och gula fläcken.
Kostnadsökningen jämfört med föregående år bromsas av engångskostnader i samband med
hemtagningen av cytostatikahanteringen januari 2016, läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för
smittskyddsläkemedel.
Kostnaden för medicinsk service överskrider budget men ligger på samma nivå som efter april 2016.
Budgetöverskridanden är hänförbara till mikrobiologi och klinisk kemi. Kostnaderna för
röntgenundersökningar minskar något, vilket är svårvärderat med hänsyn till de driftstörningar som
pågått/pågår inom bild- och funktionsmedicin. Utredning om felaktig debitering i samband med
uteblivna besök pågår.
Medicinskt och övrigt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till
anestesi/opererande enheter, byte av insulinpumpar samt dialysmaterial. Här återfinns även underskott
för röntgenmaterial och testreagenser kopplat till ökning av mikrobiologiska analyser.
Övriga kostnader lämnar ett underskott jämfört med budget. Underskottet är i huvudsak hänförbart
till sjukresor, förbrukningsinventarier och kostnader för IT. Någon effekt av det ändrade regelverket
kan ännu inte utläsas.
Överskott för projekt uppgår till 900 tkr och avser onkologklinikens palliativa centrum, kliniska
prövningsenhet samt ej förbrukade forskningsstipendier vid FoU-centrum.

Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)

Apr ack
2017

Primärvårds- och rehabcentrum

Apr ack
2016*)

Resultat
2016*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår

-6 319

1 322

-1 977

-10 446

-19 000

-6 996

-997

-1 081

-7 772

-20 000

677

2 319

-896

-2 674

1 000

-8 362

-12 836

-19 056

-14 620

-45 500

-31 606

-14 340

-58 618

-75 968

-85 000

792

-1 570

-4 809

-2 448

-200

Vuxenpsykiatri

-11 097

-5 626

-13 676

-19 147

-37 100

Rättspsykiatri

-2 658

556

1 247

-1 772

-6 400

Tandvårdscentrum

-1 965

869

2 234

-600

-2 000

Summa centrum

-61 217

-31 625

-94 654

-125 000

-195 200

-4 424

-24 918

-6 255

14 239

900

1 419

688

4 639

5 370

3 000

-3 005

-24 230

-1 616

19 609

3 900

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

Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt
Projekt
Summa HS totalt inkl projekt

916

3 739

12 847

10 057

1 300

-63 306

-52 116

-83 423

-95 335

-190 000

Åtgärder för kostnadsreducering

60 000

Resultat inkl åtgärder

-130 000

Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar

Kommentar från respektive centrum:

Primärvårds- och rehabcentrum redovisar sammantaget ett negativt resultat. Primärvårdens
besvärliga personalsituation fortsätter med vakanser och hyrläkare som i stort förklarar det negativa
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månadsresultatet. Även kostnader för material och medicinsk service överskrider budget. Rehabdelen
redovisar ett positivt resultat hänförbart till vakanser inom lasarettsrehab och habiliteringen samt låga
kostnader för köpt vård.

Medicin- och akutcentrum redovisar ett ackumulerat underskott med -8,4 mnkr exkl projekt där
utfallet i april uppgår till -4,0 mnkr. Svårigheter med rekrytering av sjuksköterskor och i vissa fall läkare i
kombination med en hög produktion har medfört höga övertidskostnader och kostnad för inhyrd
personal. Hyrpersonal används främst på medicinkliniken i Ljungby och avser där både läkare och
sjuksköterskor och på akutmottagningen i Växjö. Det ligger en markant ökningstakt i dessa kostnader.
Läkemedelskostnaderna ligger på en förväntad nivå. Kostnaden för medicinskt material är hög främst
avseende dialysmaterial och insulinpumpar som avviker från vad som är budgeterat.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum redovisar ett negativt resultat för perioden. Vakanta tjänster har
medfört dyra bemanningslösningar och övertidsersättningen ligger på en hög nivå. Kostnaden för
inhyrd personal ligger fortsatt på en hög nivå. Hyrsjuksköterskor har främst anlitats på anestesikliniken
och kvinnokliniken. Hyrläkare finns på flera kliniker där kvinnokliniken har den största andelen.
Underskottet för såld vård avser främst ersättningen i vårdvalet för Hudkliniken. Kostnaden för
medicinskt material har varit hög och är till största delen hänförbart till operations- och
skopiverksamheten.

Medicinskt servicecentrum redovisar ackumulerat ett positivt resultat, trots ett negativt
månadsresultat. Samtliga verksamheter redovisar lägre intäkter under april, men framförallt minskar
intäkter inom klinisk mikrobiologi från 5,4 mnkr till 4 mnkr. Orsaker som lyfts fram är minskad
efterfrågan av flertalet analyser, bland annat luftvägspaneler som ökade kraftigt under årets början i
samband med säsongsinfluensan.

Psykiatricentrum redovisar ett negativt resultat som förklaras av kostnader för köpt rättspsykiatrisk
vård och höga bemanningskostnader inom BUP. Utfasning av hyrpersonal pågår inom vuxenpsykiatrin
enligt plan.

Rättspsykiatrins resultat efter april slutar -2,7 mnkr under budgeterad nivå. Jämfört med samma
period förra året är det en resultatförsämring med ca 3 mnkr. Höga bemanningskostnader redovisas bla
för mertid/övertid men också för ökat nyttjande av hyrsjuksköterskor pga vakanser. Årets intäkter visar
en positiv avvikelse pga högre faktiska priser, trots att årets prislista justerats nedåt jämfört med
föregående år och beläggningen i SV är lägre i år 99 % (enl. verksamhetsplan ett mål för 2017) jämfört
med föregående års 101 %. Kliniken har i årets avvikelse kostnadsfört avgångsvederlag med -1,3 mnkr.

Tandvårdscentrum redovisar ett negativt resultat efter april. Påsken reducerar antalet vardagar vilket i
sin tur ger lågt antal patienttimmar och speglas i låga patientintäkter. De genomsnittliga timintäkterna
når inte upp till målen även om en tendens till ökning iakttas. Fortsatt ökat behandlingsbehovet inom
barntandvården och specialisttandvården för 20-21 åringar täcks inte av barntandvårdsersättningen.
Minusresultatet gäller för såväl allmän- som specialisttandvård. Helårsprognos för 2017 lämnas med -2
mnkr.
Hälso- och sjukvårdsgemensamt redovisar ett sammantaget negativt resultat på -3 mnkr efter april.
Den negativa avvikelsen mot budget kopplas till schablonersättning respektive ofinansierade anslag för
ökat flyktingmottagande. Väsentliga underskott redovisas även för interndebiterade kostnader för
sjukresor och mikrobiologiska analyser för akutsjukvård. Positiva avvikelser redovisas för köpt vård och
patientavgifter samt för anslag som ännu inte utnyttjats.
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Bemanningskostnad

Kostnadsökningen jämfört med 2016 förklaras främst av hyrpersonal, övertid och sjuklön.

Kostnad för köpt vård

Kostnaden för köpt vård ligger något under 2016 beroende på ett enstaka mycket dyrt vårdtillfälle i
april förra året.

13
Page 44 of 400

Kostnad för läkemedel

Månadsutfallet för läkemedel följer i stort sett 2016.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – APRIL 2017

JANUARI – APRIL 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

PRC Primärvårdscentrum

5,7

6,2

2,8

5,1

5,6

2,7

PSC Psykiatricentrum
vuxenpsyk

7,5

8,7

3,7

6,9

7,8

4,2

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

6,8

10,8

3,9

5,9

6,9

5,2

TVC Tandvårdscentrum

7,0

7,3

4,1

7,8

8,1

5,4

MAC Medicin- och
Akutcentrum

5,3

5,9

2,9

4,8

5,1

3,7

KBC Kirurgi-, Kvinno- och
Barncentrum

6,3

6,9

2,9

6,5

7,0

3,5

MSC Medicinskt
Servicecentrum

6,5

7,5

3,0

5,7

6,6

2,8

HSJ Hälso o
sjukvårdsgemensamt

1,1

1,0

1,2

3,8

8,0

1,0

HSU Hälso o
sjukvårdsutveckling

4,8

5,5

1,0

4,2

4,0

6,2

HSN totalt

6,1

6,9

3,2

5,8

6,4

3,9

Kommentar: Viss ökning mot föregående år, dock relativt föregående period en svagare ökning vilket är
positivt. Stor skillnad mellan män och kvinnor, minskad sjukfrånvaro hos män och ökad hos kvinnor.
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Antal väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök är 5 069, vilket innebär en minskning med knappt
100 patienter under april. Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) är 83 % medan
Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) är 71 %.

Undantaget mottagning för hud och ÖNH är den genomsnittliga tillgängligheten för resterande 35
specialiteter/mottagningar 95 % för vårdgarantin och 81 % för Kronobergsgarantin (mål 85 %).
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Antal väntande till planerad operation/behandling

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är prel 3 162, vilket är en minskning med
drygt 100 patienter under april. Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) är 73 % och
Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) är 57 %.

För operation/behandling påverkas resultatet väsentligt av väntetiderna för åderbråck ben och
utprovning hörapparat. Undantaget dessa är den genomsnittliga tillgängligheten för resterande 62
operationer/behandlingar 84 % för vårdgarantin och 68 % för ”Kronobergsgarantin”.
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Antal väntande vid BUP

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin fortsätter antal väntande till utredning att öka medan
antalet väntande till nybesök och behandling i stort är på en oförändrad nivå. (Diagram oktober 2014 –
april 2017)
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Produktionsstatistik april
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

141 850

141 631

138 404

219

3 446

0%

2%

5 841

6 538

6 187

-697

-346

-11%

-6%

79 612

80 096

74 912

-484

4 700

-1%

6%

38 329

39 125

33 779

-796

4 550

-2%

13%

1 580

1 676

1 226

-96

354

-6%

29%

Vårdtillfällen

50

49

41

1

9

2%

22%

Medelvårdtid

32

34

30

-3

2

-8%

6%

Beläggning i %

51

56

93

-4

-42

-8%

-45%

723

636

562

87

161

14%

29%

6 696

5 761

5 976

935

720

16%

12%

7 525

7 247

7 270

278

255

4%

4%

36 897

41 288

42 672

-4 391

-5 775

-11%

-14%

Vårdtillfällen

8 373

8 840

8 917

-467

-544

-5%

-6%

Medelvårdtid

4,4

4,7

4,8

-0,3

-0,4

-6%

-8%

1592

1669

1670

-77

-78

-5%

-5%

Förlossningar

765

740

666

25

99

3%

15%

Födda barn

771

746

670

25

101

3%

15%

Beläggning i %

91,0

88,4

87,0

2,6

3,9

3%

5%

336,5

376,9

397,9

-40,4

-61,4

-11%

-15%

Läkarbesök

56 956

55 802

57 635

1 154

-679

2%

-1%

- varav
akutmottagningarna

17 249

17 237

16 928

12

321

0%

2%

3 242

3 468

3 335

-226

-93

-7%

-3%

- varav planerade
återbesök

24 785

23 972

25 701

813

-916

3%

-4%

- varav planerade
nybesök

11 680

11 125

11 671

555

9

5%

0%

Sjukv. behandling/besök
annan vårdgivare

53 638

50 961

50 313

2677

3325

5%

7%

Besök i dagsjukvård

18 771

19 294

17 756

-523

1015

-3%

6%

5 011

5 130

4 815

-119

196

-2%

4%

Vårdtillfällen

511

555

470

-44

41

-8%

9%

Medelvårdtid

9,8

9,2

10,2

0,6

-0,4

7%

-4%

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

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

Operationer i SV

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade
besök

Vuxenpsykiatri
Vårddagar (vårdtid i
dagar)
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Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Beläggning i %

70,3

63,6

66,7

6,7

3,6

11%

5%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,5

52,0

1,5

0,0

3%

0%

3 457

3 453

3 171

4

286

0%

9%

966

903

907

63

59

7%

7%

13 287

12 772

13 624

515

-337

4%

-2%

13 998

14 618

13 906

-620

92

-4%

1%

93,6

95,0

88,9

-1,4

4,7

-1%

5%

118,0

118,0

116,3

0

2

0%

1%

12 197

12 349

11 501

-152

696

-1%

6%

68

70

69

-2

-1

-3%

-1%

Antal behandlade
patienter

33 936

35 597

35 337

-1 661

-1 401

-5%

-4%

Total patienttid, timmar

38 299

37 913

39 034

386

-735

1%

-2%

Röntgen undersökningar

35 006

36 791

35 784

-1 785

-778

-5%

-2%

Röntgen CLV

23 891

25 410

25 003

-1 519

-1 112

-6%

-4%

Röntgen LLL

11 115

11 381

10 781

-266

334

-2%

3%

Mammografier

18 264

14 338

17 558

3 926

706

27%

4%

5 362

5 389

5 035

-27

327

-1%

6%

1 557 739

1 475 577

1 457 256

82 162

100 483

6%

7%

ej uppgift

13 405

11 948

-

-

-

-

94 509

96 324

92 767

-1 815

1 742

-2%

2%

9 844

9 765

9 713

79

131

1%

1%

Besök, läkare med
vårdavtal.

2 838

2 779

3 961

59

-1 123

2%

-28%

Besök, läkare med
ersättning enligt lag.

5 608

5 719

5 642

-111

-34

-2%

-1%

Delegerade besök hos
sjuksköterskor

2 226

1 845

2 551

381

-325

21%

-13%

Sjukgymnastik, vårdavtal

1 722

1 745

1 778

-23

-56

-1%

-3%

Sjukgymnastik, ersättning
enligt lag.

11 602

13 501

14 511

-1 899

-2 909

-14%

-20%

Naprapat

663

643

623

20

40

3%

6%

Psykoterapeut

616

643

623

-27

-7

-4%

-1%

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

Medicinsk Service

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

Den totala produktionen ökar med 3,6 % medan den sammanvägda ökningen av besök och
vårdtillfällen/vårddagar i egen regi är oförändrad. Den planerad öppna och slutna vården ökar och är av
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generell karaktär, samtidigt som en generell minskning redovisas för den akuta vården. För medicinsk
service redovisas en total produktionsökning och för mammografiundersökningar uppfylls nu
socialstyrelsens screeningsintervall.
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Trafiknämnden
Resultatuppföljning per bas/delenhet

Resultaträkning (tkr)

Månad: Januari – April 2017

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavvikelse

Utfall ack

Differens

Länstrafikens Kansli

-9 641

-9 700

59

-27 366

-30 092

0

Teknik och
omkostnader

-7 047

-8 070

1 022

-22 133

-24 209

2 000

Marknadsföring

-1 722

-2 400

678

-7 734

-7 200

0

-264

-333

69

-1 441

-2 650

0

Regiontrafik

-39 466

-39 130

-335

-112 773

-117 000

-1 500

Växjö stadstrafik

-20 832

-22 206

1 374

-59 214

-64 400

2 000

-289

-413

124

-919

-1 200

0

Krösatåg Nord

-5 309

-6 615

1 306

-15 556

-19 845

2 500

Krösatåg Syd

-10 882

-10 400

-482

-31 429

-31 200

-2 000

Öresundståg

-828

-3 495

2 666

-709

-13 100

5 500

Pågatåg

-607

-597

-10

-1 551

-1 790

0

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

4

0

0

Anropsstyrd trafik

-917

-933

17

-3 176

-5 500

2 500

-71

-71

0

-459

-382

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-4

-4

0

-64

-64

0

Abonnerad
skolskjuts

-16

0

-16

-281

0

0

-97 895

-104 367

6 472

-284 800

-318 632

11 000

Utrednings-uppdrag

Älmhult stadstrafik

Serviceresor
Sjukreseadministration

Totalsumma

Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 6 472 tkr jämfört med budget. Störst avvikelse har
Växjö stadstrafik (1 374 tkr), Krösatåg Nord (1 306 tkr) och Öresundståg (2 666 tkr).
Prognos för 2017 är 11 000 tkr. Ny prognos lämnas efter augusti. Avstängningen av ett spår på södra
Stambanan under drygt två månader april – juni bedöms i första hand få negativa effekter på Krösatåg
Syd medan Öresundstågtrafiken förhoppningsvis kan utföras efter plan. Omdisponering av
budgetmedel kommer därför att ske från Öresundståg till Krösatåg Syd (3 000 tkr). I Växjö stadstrafik
kommer vintertidtabellen att förlängas vilket ger ökade intäkter. Införandet av närtrafiken kommer att
påbörjas under hösten med Tingsryds kommun som första kommun.
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Resandet för perioden maj 2016 – april 2017 ökade med 2,1 % för regiontrafiken och 7,7 % för Växjö
stadstrafik jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 72 % för perioden
maj 2016 – april 2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (69 %).
Betyget för den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 85 % för perioden maj 2016 – april
2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (81 %).
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 11,26 % för perioden maj 2016 – april 2017
vilket var högre än för samma period tidigare år (10,31 %).

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-apr 2017

Öresundståg

Kostnader tkr
jan-apr 2017

%
jan-apr
2017

Jämförelse
%
Bokslut
2016

Jämförelse
%
Budget
2017

%
Prognos
2017

37 525

38 353

97,8%

100,5%

89,7%

93,8%

513

802

64,0%

61,1%

54,7%

54,7%

Regiontrafik buss

31 281

70 746

44,2%

45,1%

43,0%

42,4%

Växjö stadstrafik

16 367

37 199

44,0%

41,5%

39,9%

41,7%

4 335

9 645

44,9%

45,4%

38,3%

43,4%

172

779

22,1%

28,5%

24,5%

24,5%

4 017

14 899

27,0%

27,6%

26,6%

24,9%

94 210

172 423

54,6%

55,8%

52,1%

53,0%

Älmhults stadstrafik

Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA

Självfinansieringsgraden för januari - april 2017 är 54,6 % vilket är lägre än Bokslut 2016 (55,8 %) men
högre än Budget 2017 (52,1 %).
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2016 var 54,7 %.
Prognosen för 2017 är 53,0 %.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – APRIL 2017
Centrum

JANUARI – APRIL 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

LTR Länstrafiken Gemensamt

4,9

6,9

2,6

3,7

3,8

3,6

UTR Uppdragsverksamhet Trafik

5,6

7,7

0,9

10,4

13,1

1,4

Trafiknämnd tot.

5,2

7,3

2,1

6,5

8,6

3,0

Kommentar:
Siffrorna i tabellerna avser sjukfrånvaron för perioden december -mars som regleras vid lönen i januari
– april.
Den totala sjukfrånvaron var lägre än motsvarande period förra året.
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Regionala utvecklingsnämnden
Resultat
Månad – APRIL
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv
0

Verksamhetsstöd

- 4 301

- 4 896

595

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-6 586

-6 595

9

Kunskap och lärande

-2 456

-2 108

-348

-8 728

-5 747

Folkhälsa och soc
utveckling

-3 148

-3 154

6

-7 052

-9 264

Hållbar tillväxt

-2 871

-2 286

-585

-6 895

-7 115

0

Totalsumma

-19 361

-19 039

-322

-51 153

-55 997

0

-10 473
-18 005

-14 086

0

-19 785

0
0

Verksamheten går hittills enligt plan. Överskottet på verksamhetsstöd beror till största del på ledigheter
hos personalen. Underskotten, där de uppstått, utjämnas under året då de beror på periodiseringar.
Budgeterade heltidstjänster 2017 är 69,15 varav 12,49 är budgeterade att projekt-finansieras.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
APR 2017

APR 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Region utveckling totalt

5,3

6,5

1,2

4,1

5,2

Region Kronoberg totalt

6,1

6,9

3,5

5,8

6,4

Kommentar: Sjukfrånvaron är lägre än i Region Kronoberg totalt. Förvaltningen har ett par
långtidssjukrivna där rehabilitering pågår.
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Män
0,9
4,1

Kulturnämnden
Resultat
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)

Månad – APRIL (ack)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavv

Utfall ack

Differens

Förvaltning

-897

-1 273

375

-2 255

-3 758

0

Driftstöd,utv medel

-16 478

-17 428

950

-50 531

-52 283

0

Totalsumma

-17 375

-18 700

1 325

-52 785

-56 041

0

Ett överskott har genererats t o m april vilket bland annat beror på att utbetalning till ungdomsorganisationerna och studieförbund inte har gjorts ännu samt att egna projektmedel ej nyttjats. Alla
kostnader är inte upparbetade på förvaltningen delvis beroende på en partiell föräldraledighet.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
APR 2017

APR 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

1,6

1,6

0,0

2,7

2,7

0,0

Region Kronoberg

6,1

6,9

3,5

5,8

6,4

4,1

Kommentar: Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad.

25
Page 56 of 400

Grimslövs folkhögskola
Resultat
Månad –APRIL
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

-3 557

-3 884

327

-8 862

-11 323

0

Internat

211

-39

250

274

-148

0

Restaurang

-26

-197

171

-207

-639

0

Ekhagen

506

506

0,4

1 588

1 518

0

-2 866

-3 614

748

-7 206

-10 591

0

Totalsumma

Månadsbokslutet för april är något bättre än enligt plan. Fortsatt fokus på strategiskt målinriktat arbete
ända in till sista december 2017, med kontroll över både kostnader och intäkter, är i fokus.

Sjukfrånvaro Grimslöv (i procent av ordinarie arbetstid)
APR 2017

APR 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Grimslöv folkhögskola
totalt

6,2

3,7

12,3

1,7

1,8

1,6

Region Kronoberg totalt

6,1

6,9

3,5

5,8

6,4

4,1

Kommentar: Långtidssjukskrivningar drabbar vår lilla enhet hårt. Personalbefrämjande åtgärder
fortsätter löpande.

Övrigt: Viktig framtids- och framgångsfråga är att vi 2018 får behålla Ekhagen Kurs och Konferens
i ett lokalanpassat skick. Vi ser att av Sveriges ca 150 folkhögskolor, har de flesta framgångsrika
folkhögskolorna ett kurs- och konferenscentrum i sin verksamhetspalett, vilket också Grimslövs
folkhögskola bör ha för att kunna möta alla olika framtida behov på ett flexibelt sätt och samtidigt ha
större möjlighet att hålla budget.
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7
Utökning av medel till Markaryds samordningsförbund
16RK2083

Page 58 of 400

Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 143. Utökning av medel till Markaryds samordningsförbund 16RK2083

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utöka Region Kronobergs medfinansiering av Markaryds samordningsförbund för
2017 med 50 000 kronor samt
att medel tas ur övriga regiongemensamma anslag, basdelenhet 0826 000.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar beslut om att utvidga Markaryds Samordningsförbund till att
även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner (kommande Samordningsförbundet
Sunnerbo).
Sammanfattning
Markaryds samordningsförbund har inför 2017 äskat om 700 668 kronor varav
regionstyrelsen i november 2016 beviljade 417 000 kronor.
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen en av tre huvudmän i Markaryds samordningsförbund. Enligt lag
om finansiell samordning § 5 ska Försäkringskassan stå för 50 % av kostnaderna för den
finansiella samordningen, region/landsting bidra med 25 % och ingående kommuner
med 25 %. Under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsens fattar ett sådant beslut så utvidgas Markaryds Samordningsförbund till
att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner (kommande Samordningsförbundet
Sunnerbo) den 1 juli 2017.
Efter dialog mellan Region Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har
ett förslag till utökning av förbundets medel för 2017 arbetats fram. Med en statlig
medfinansiering på totalt 1 032 500 kronor för 2017 så innebär det att Region
Kronobergs medfinansiering blir 516 250 kronor per år – det vill säga en utökning av
redan beslutat anslag med 99 250 kronor. Eftersom samordningsförbundet utökas med
de två nya medlemmarna först den 1 juli 2017 blir det för 2017 en utökning av anslaget
med halva summan, d.v.s. avrundat till 50 000 kronor.
Medel föreslås anslås ur övriga regiongemensamma anslag, basdelenhet 0826 000 .
Förslag till beslut
Ordförande Anna Fransson (S) föreslår att följande tillägg görs till
ordförandeberedningens förslag till beslut:
"Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar beslut om att utvidga Markaryds Samordningsförbund till att
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner (kommande Samordningsförbundet
Sunnerbo)."
Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker tillägget.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Michael Öberg (MP) och kanslidirektören Ulrika
Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utöka Region Kronobergs medfinansiering av Markaryds samordningsförbund för
2017 med 50 000 kronor samt
att medel tas ur övriga regiongemensamma anslag, basdelenhet 0826 000.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017


Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Utökning av medel till Markaryds Samordningsförbund 2017

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK2083
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-16

Regionstyrelsen

Utökning av medel till Markaryds samordningsförbund

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att utöka Region Kronobergs medfinansiering av Markaryds samordningsförbund
för 2017 med 50 000 kronor samt
att medel tas ur övriga regiongemensamma anslag, basdelenhet 0826 000.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar beslut om att utvidga Markaryds Samordningsförbund till
att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner (kommande
Samordningsförbundet Sunnerbo).

Sammanfattning
Markaryds samordningsförbund har inför 2017 äskat om 700 668 kronor varav
regionstyrelsen i november 2016 beviljade 417 000 kronor.
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen en av tre huvudmän i Markaryds samordningsförbund.
Enligt lag om finansiell samordning § 5 ska Försäkringskassan stå för 50 % av
kostnaderna för den finansiella samordningen, region/landsting bidra med 25 %
och ingående kommuner med 25 %. Under förutsättning att samtliga
fullmäktigeförsamlingar och förbundsstyrelsens fattar ett sådant beslut så utvidgas
Markaryds Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby
kommuner (kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.
Efter dialog mellan Region Kronoberg, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har ett förslag till utökning av förbundets medel för 2017
arbetats fram. Med en statlig medfinansiering på totalt 1 032 500 kronor för 2017
så innebär det att Region Kronobergs medfinansiering blir 516 250 kronor per år –
det vill säga en utökning av redan beslutat anslag med 99 250 kronor. Eftersom
samordningsförbundet utökas med de två nya medlemmarna först den 1 juli 2017
blir det för 2017 en utökning av anslaget med halva summan, d.v.s. avrundat till
50 000 kr.
Medel föreslås anslås ur övriga regiongemensamma anslag, basdelenhet 0826 000 .
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK2083
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-16

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

.
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Genomförande av medborgardialog inom Region
Kronoberg 17RK971
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 144. Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg 17RK971

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna ”Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg”. samt
att uppdra åt nämnder och styrelseberedningar att genomföra medborgardialog i enligt
med vad som vad som anges i ”Genomförande av medborgardialog inom Region
Kronoberg”.
Sammanfattning
”Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg” fastställer att
Region Kronoberg ska verka för att ge länets invånare lika tillgång till information och
delaktighet. Region Kronoberg ska skapa möjligheter för invånare att vara delaktiga i
beslut som berör dem, och skapa förutsättningar för olika intressenter att delta i samråd
och dialoger.
Mot bakgrund av ovanstående har regionfullmäktiges presidium och
organisationsutskottet berett förslag till beslut hur och när medborgardialog inom Region
Kronoberg ska genomföras. Medborgardialog kan ske när ett beslut påverkar flera
verksamheter, när beslutet har stor påverkan på invånarnas vardag, när det finns ett brett
samhällsintresse eller när det är ett strategiskt viktigt beslut. Förslaget innebär att
medborgardialog förs av fullmäktigepresidium, styrelse, nämnder eller beredningar
beroende på var ansvarsfrågan hamnar.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna ”Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg”. samt
att uppdra åt nämnder och styrelseberedningar att genomföra medborgardialog i enligt
med vad som vad som anges i ”Genomförande av medborgardialog inom Region
Kronoberg”.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg
Genomförande av medborgadialog inom Region Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK971
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-02

Regionstyrelsen

Genomförande av medborgardialog inom Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna ”Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg”.
Att uppdra åt nämnder och styrelseberedningar att genomföra medborgardialog i
enligt med vad som vad som anges i ”Genomförande av medborgardialog inom
Region Kronoberg”.

Sammanfattning
”Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg”
fastställer att Region Kronoberg ska verka för att ge länets invånare lika tillgång till
information och delaktighet. Region Kronoberg ska skapa möjligheter för invånare
att vara delaktiga i beslut som berör dem, och skapa förutsättningar för olika
intressenter att delta i samråd och dialoger.
Mot bakgrund av ovanstående har regionfullmäktiges presidium och
organisationsutskottet berett förslag till beslut hur och när medborgardialog inom
Region Kronoberg ska genomföras. Medborgardialog kan ske när ett beslut
påverkar flera verksamheter, när beslutet har stor påverkan på invånarnas vardag,
när det finns ett brett samhällsintresse eller när det är ett strategiskt viktigt beslut.
Förslaget innebär att medborgardialog förs av fullmäktigepresidium, styrelse,
nämnder eller beredningar beroende på var ansvarsfrågan hamnar.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Genomförande av medborgardialog inom Region Kronoberg

Sida 1 av 1

Page 66 of 400

2017-05-02

Genomförande av medborgardialog inom
Region Kronoberg
”Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg” fastställer att regionen ska
verka för att ge länets invånare lika tillgång till information och delaktighet. Alla invånare ska ges lika
villkor att uttrycka sin mening i viktiga beslut som påverkar deras liv. Vi ska skapa möjligheter för invånare
att vara delaktiga i beslut som berör dem, och skapa förutsättningar för olika intressenter att delta i samråd
och dialoger.

Varför medborgardialog?
Medborgardialog är ett samlingsnamn för olika sätt att engagera invånare i politiskt beslutsfattande i
Region Kronoberg. Medborgardialogen är de förtroendevaldas verktyg och den skiljer sig från
brukardialogen som utförs av verksamheten med patienter, resenärer, invånare och intressenter i länet.
Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Kronobergs län. Ur ett
rättighetsperspektiv är det viktigt att de som berörs av offentliga beslut själva eller genom sina
intresseorganisationer ges möjlighet att framföra sina åsikter. Medborgardialogen bidrar till ett samhälle
där alla ges möjlighet att vara delaktiga.
En systematisk medborgardialog ersätter inte det representativa systemet eller det partipolitiska arbetet–
den är ett komplement.

Syfte
Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få bättre underlag
för att fatta bra och hållbara beslut. Dialogen ska även bidra till att öka invånarnas kunskap om Region
Kronbergs uppdrag och ansvar, samt till att stimulera det demokratiska deltagandet.

Roll- och ansvarsfördelning
Förtroendevaldas roll är att förmedla information och ta emot invånarnas synpunkter inför beslutsfattande
i en specifik fråga inom Region Kronobergs kompetensområde.
Invånarnas roll är att ta del av information och föra fram sina synpunkter i en specifik fråga.
Tjänstemännens roll är att vara ett stöd till de förtroendevalda i processen utifrån den metod som valts för
dialogen.

Inför vilket beslut ska en medborgardialog ske?
Medborgardialog kan ske när ett beslut påverkar flera verksamheter, när beslutet har stor påverkan på
invånarnas vardag, när det finns ett brett samhällsintresse eller när det är ett strategiskt viktigt beslut.
Frågor som bör ställas före dialog:


Kan medborgardialogen ge de förtroendevalda mer kunskap om hur invånarna ser på frågan och kan
invånarnas synpunkter bidra till ett bättre beslut?



Kan medborgardialogen ge invånarna större kunskaper om Region Kronobergs verksamhet, ansvar
och behov av prioriteringar?



Är frågan tillräckligt angelägen för invånarna för att de ska vilja ha inflytande på beslutet?
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Inför medborgardialog
Medborgardialoger ska genomföras i linje med Region Kronobergs policy och värdegrund. Inför beslut
om medborgardialog ska följande klargöras:


Vad är syftet med dialogen?



Vilka berörs av det beslut som dialogen avser? Gör en intressentanalys.



Hur ska resultatet användas?



Vilken metod passar bäst utifrån syfte och identifierad målgrupp?



Hur ska återkoppling av dialog och beslut som fattas ske till deltagarna i dialogen/invånarna?

Viktiga utgångspunkter för medborgardialog
Medborgardialog ska genomföras så att den identifierade målgruppen ges förutsättningar att kunna delta. I
varje medborgardialog ska hänsyn till den aktuella målgruppens utgångspunkter såsom ålder, kön, etnisk
och religiös tillhörighet, eventuella funktionsnedsättning, bostadsort och social ställning. Barn och
ungdomars möjligheter att delta i dialogen ska särskilt beaktas.


Vid varje medborgardialog informeras deltagarna om hur resultatet från rådgivande dialogen kommer
att behandlas och vilket inflytande dialogen har på beslutsprocessen.



Resultatet av medborgardialogen återkopplas till deltagare och invånare



Resultatet av medborgardialogen ingår i beslutsunderlaget



Medborgardialogprocessen utvärderas och utvecklas löpande.



Resultatet av medborgardialogen är rådgivande. Ansvaret för att prioritera frågor och göra
bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de förtroendevalda som fattar beslut i frågan.

Metoder för medborgardialog
När det specifika ämnet, syftet, målgruppen samt grad av inflytande definierats väljs den metod eller de
metoder som är bäst lämpade. Lägsta grad av delaktighet är information – högsta grad av delaktighet är
medbeslutande. Exempel på metoder inom respektive delaktighetsnivå är:
Information: Hemsida, media, trycksaker, affischer informationsmöte, stormöte
Konsultation: Fokusgrupp, referensgrupp, medborgarpanel, mentometrar, SMS-panel, webbpanel
Dialog: Chatt, diskussionsforum på Internet, dialogcafé, hearings, öppet
områdesmöte/medborgarstämma, rådslag, workshops i samtalsform, open space
Inflytande/Delaktighet: Samråd, framtidsverkstad, match-making
Medbeslutande: Beslutanderätten delegeras till en grupp människor som t.ex. medborgarbudget.
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Checklista för planering av medborgardialog
Aktivitet

Ansvarig

Steg 1: Beslut
Fatta beslut om att medarbetardialog ska genomföras.

Vilket framtida beslut är medborgardialogen underlag till?

När ska beslut i ärendet fattas?

Vad är syftet med medborgardialogen?

Under vilken tidsperiod ska dialogen ske?

Hur ska resultatet användas?

Resursbehov – arvoden, personalresurser, övriga kostnader

Finansiering

Regionfullmäktiges presidium
Regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnd, beredning

Steg 2: Tillsätta styrgrupp



Tillsätta en styrgrupp med ansvar för aktuell medborgardialogaktivitet.
Kanslidirektör utser tjänstemannastöd.

Regionfullmäktiges presidium eller respektive
styrelses/nämnds/berednings presidium i samråd med
kanslidirektör

Steg 3: Plan för medborgardialogaktivitet











Framtida beslut
Syfte
Målgrupp/målgrupper
Metod/metoder
Analys och sammanställning av resultatet
Återkoppling till deltagare/invånare
Tidsplan
Arbetsgrupp
Resurser
Budget

Styrgrupp tillsammans med ansvarig tjänsteman

Steg 4: Genomförande

Ansvarig tjänsteman och arbetsgruppen

Steg 5: Sammanställning och analys av dialogen

Ansvarig tjänsteman och arbetsgruppen

Steg 6: Bedömning av resultatet
Steg 7: Användning av resultatet i beslutsprocessen
Steg 8: Utvärdering av dialog
Steg 9: Återkoppling av dialog och beslut

Styrgruppen och respektive presidium
Regionfullmäktige, regionstyrelse/nämnd/beredning
Styrgruppen
Styrgruppen
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 145. Intern handlingsplan för Tobacco Endgame 16RK708

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa intern handlingsplan för Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 i
enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Målet med Tobacco Endgames är att år 2025 ska andelen rökare i befolkningen ha
minskat till mindre än fem procent och där rökning inte längre klassas som ett
dominerande folkhälsoproblem. Detta ska åstadkommas genom införande av
Tobakskonventionens breda åtgärdsarsenal. vilket innebär att det tobaksförebyggande
arbete behöver intensifieras för att inte ungdomar ska börja röka, bland annat genom att
erbjuda fler tobaksfria miljöer och lättillgängligt stöd till tobaksavvänjning.
Vid den efterföljande diskussionen lyfts frågor om förutsättningar för rökfria områden
även vid vårdcentraler.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Roland
Gustbée (M) och Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastställa intern handlingsplan för Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 i
enlighet med upprättad skrivelse.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017




Beslutsunderlag
§15 FHB Intern handlingsplan för Tobacco Endgame
Förslag till beslut - Intern handlingsplan för Tobacco Endgame
Intern handlingsplan för Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-20

§ 15.

Intern handlingsplan för Tobacco Endgame 16RK708

Beslut
Folkhälsoberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa intern handlingsplan för Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 i
enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Målet med Tobacco Endgames är att år 2025 ska andelen rökare i befolkningen ha
minskat till mindre än fem procent och där rökning inte längre klassas som ett
dominerande folkhälsoproblem. Detta ska åstadkommas genom införande av
Tobakskonventionens breda åtgärdsarsenal. vilket innebär att det tobaksförebyggande
arbete behöver intensifieras för att inte ungdomar ska börja röka, bland annat genom att
erbjuda fler tobaksfria miljöer och lättillgängligt stöd till tobaksavvänjning.
Vid den efterföljande diskussionen lyfts frågor om förutsättningar för rökfria områden
även vid vårdcentraler.
Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa intern handlingsplan för Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 i
enlighet med upprättad skrivelse.
Expedieras till
Nämndsekreterare Johan Jarl
Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK708
Handläggare: Ingrid Aurin,
Datum: 2017-04-10

Folkhälsoberedningen

Intern handlingsplan för Tobacco Endgame

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
Att fastställa intern handlingsplan för Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige
2025 i enlighet med upprättad skrivelse.

Sammanfattning
Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame strategin i augusti 2016
och i samband med detta gavs uppdraget att ta fram en intern handlingsplan. Syftet
med handlingsplanen är att långsiktigt bidra till att minska unga och vuxnas
rökvanor och rökrelaterade sjukdomar. Detta medför minskade vårdinsatser och
kostnader för Region Kronoberg. Samt att minska ojämlikheterna i hälsa och
främja en ökad hälsa i befolkningen.
Förutom att intensifiera det pågående tobaksförebyggande arbetet inom hälso –
och sjukvården krävs ytterligare åtgärder inom Region Kronoberg för att
långsiktigt bidra till att minska invånarnas tobaksbruk och kostnader kring
rökrelaterade sjukdomar.
Målet med Tobacco Endgames är att år 2025 ska andelen rökare i befolkningen ha
minskat till mindre än fem procent och där rökning inte längre klassas som ett
dominerande folkhälsoproblem. Detta ska åstadkommas genom införande av
Tobakskonventionens breda åtgärdsarsenal. vilket innebär att det
tobaksförebyggande arbete behöver intensifieras för att inte ungdomar ska börja
röka, bland annat genom att erbjuda fler tobaksfria miljöer och lättillgängligt stöd
till tobaksavvänjning.
Michael Öberg
Ordförande Folkhälsoberedningen

Bilaga:

Annika Magnerot
Verksamhetschef Folkhälsa och social
utveckling

Intern handlingsplan – Tobacco Endgame
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INTERN HANDLINGSPLAN TOBACCO ENDGAME

2017-04-04
Folkhälsa och social utveckling
Regional utveckling
Eva Åkesson/Ingrid Edvardsson Aurin

TOBACCO ENDGAME – RÖKFRITT SVERIGE 2025
Intern handlingsplan
Bakgrund
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som
drivs av ett antal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Målet är att
mindre än fem procent av befolkningen röker år 2025. Avsikten är att få till stånd
ett nationellt politiskt beslut om en utfasningsstrategi och ett måldatum för det
tobaksförebyggande arbetet.
Tobaksrökningen skapar ohälsa, fattigdom och skadar vår miljö. Rökning är en
välkänd markör som förstärker ojämlikhet i hälsa och rökning är betydligt
vanligare i utsatta grupper, till exempel bland personer som är arbetslösa,
lågutbildade, psykiskt sjuka samt ensamstående kvinnor. Därmed blir arbetet med
att minska frekvensen med rökning också ett sätt att minska den ojämlika
fördelningen av ohälsa i befolkningen.
WHO har genom sin Tobakskonvention1 och FN genom sitt NCD-initiativ2
uppmärksammat problematiken och försett medlemsländerna med en bred
strategi med åtgärder som erfarenhetsmässigt visat sig minska tobaksbruket och
därmed förbättra folkhälsan. Tobakskonventionen som ratificerades av Sverige
2005 är en politisk viljeyttring för ett förstärkt och kontinuerligt
tobaksförebyggande arbete som syftar till att minska den tobaksrelaterade
sjukligheten och dödligheten, men också tobakens samhälls- och miljöpåverkan.
Det krävs en kombination av flera olika åtgärder från global till lokal nivå för att
nå målen.
Flera länder har tagit initiativ till strategin Tobacco Endgame genom politiska
beslut vilket innebär ett perspektivskifte som bidrar till ett ökat fokus på kraftfulla
åtgärder för ett minskat tobaksbruk.
I Sverige har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och dess
medlemsorganisationer3 tagit initiativet till en svensk version – Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Förslaget innebär att regeringen fattar ett
principbeslut om ett måldatum år 2025, då rökningen ska ha minskat till mindre
än fem procent i den vuxna befolkningen. Att ansluta sig till Tobacco Endgame
innebär att vi som nation ska följa tobakskonventionen och begränsa

1

The WHO Framework Convention on Tobacco Control, Världshälsoorganisationens
ramkonvention om tobakskontroll, 2003.
2 Non Communicable Diseases, icke smittbara sjukdomar, 2012.
3 www.tobaksfakta.se
Handlingsplan Tobak
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skadeverkningarna av tobak genom att arbeta på olika nivåer från den nationella
till lokal arenan.
Med utgångspunkt i regeringsförklaringens ambition att ”sluta påverkbara
hälsoklyftor inom en generation” vill regeringen se ”ett fortsatt minskat
tobaksbruk där rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett
dominerande folkhälsoproblem”. Regeringen ställer sig därför bakom målet om
att nå ett rökfritt Sverige till år 2025 i ANDT-strategin som presenterades i
februari 20164 .
I mars 2017 hade 140 organisationer och myndigheter ställts sig bakom Tobacco
Endgame-strategin varav 18 landsting/regioner samt SKL. Länsstyrelsen i
Kronobergs län är en av sju länsstyrelser i landet som har anslutit sig. Ännu har
inga kommuner i Kronobergs län tagit beslut om Tobacco Endgame.
Region Kronoberg

Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame strategin i augusti 2016
vilket innebär att pågående tobaksförebyggande arbete behöver intensifieras för
att inte ungdomar ska börja röka, erbjuda fler tobaksfria miljöer och lättillgängligt
stöd till tobaksavvänjning.
Om Region Kronoberg når det uppsatta målet att minska andelen dagligrökare
från nuvarande tio procent till fem procent år 2025, skulle det enligt beräkningar
med hälsokalkylatorn innebära 1049 färre sjukdomsfall. Uträknat bland tio utvalda
sjukdomar och sjukdomsgrupper som har samband med rökning, samt en
besparing för enbart hälso- och sjukvården på 65 543 000 kronor 5. Ytterligare
besparingar sker för kommuner och försäkringskassa, avseende
produktionsbortfall, förtidspension och förtida död samt sjukskrivningar.
Avdelningen för Folkhälsa och social utveckling fick under 2016 uppdrag av
Folkhälsoberedningen att arbeta fram två olika handlingsplaner. En handlingsplan
som berör det interna arbetet och en handlingsplan för länet i samverkan med
länsstyrelsen och kommunerna.
Syfte
Syftet med handlingsplanen för Region Kronobergs interna arbete med Tobacco
Endgame är att långsiktigt bidra till att minska unga och vuxnas rökvanor och
rökrelaterade sjukdomar vilket medför minskade vårdinsatser och kostnader för
Region Kronoberg. Samt att minska ojämlikheterna i hälsa och främja en ökad
hälsa i befolkningen.
Hälso- och sjukvårdens pågående tobakspreventiva arbete
Medicinsk riktlinje tobak

Det finns en medicinsk riktlinje som både utgör ett kunskapsunderlag och
beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonalen bör arbeta med tobak i
patientarbetet länk till riktlinjen.

4
5

En samlad strategi för ANDT-politiken 2016-2020 (Skr.2015/16:86)
www.hfsnatverket.se/sv/halsokalkylatorn
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Befintlig struktur med tobaksavvänjare

På sjukhusen i Växjö och Ljungby samt på länets vårdcentraler finns
tobaksavvänjare. Dessa personer har en särskild utbildning i enlighet med
Yrkesföreningar mot Tobaks standard. Folkhälsa och social utveckling har en
samordnande funktion för tobaksavvänjare i länet. Denna samordnande funktion
innefattar bland annat att samordna/anordna kontinuerlig grund- och
diplomeringsutbildning samt att hålla ihop nätverket med tobaksavvänjare.
Dokumentation

En dokumentationsstruktur har tagits fram för uppföljning av tobaksarbetet. Via
utdata från Cambio Cosmic mäts antal tillfrågade personer, antal rökare eller
snusare, vilket stöd som erbjudits samt resultat av åtgärden.
Mödra- och barnhälsovården

Ett fortlöpande arbete pågår tillsammans med ansvariga inom mödrabarnhälsovården för att minska risken att utsättas för passiv rök både under
graviditet och då barnet är fött. I enlighet med barnkonventionen har alla barn
rätt till en tobaksfri uppväxt.
Tobaksfrihet i samband med operation

Ett rökuppehåll i samband med operation bidrar till lägre kostnader, färre
vårddagar samt minskat lidande för patienten. Det finns en medicinsk riktlinje
som både utgör ett kunskapsunderlag och beskriver hur hälso- och
sjukvårdspersonalen bör arbeta med tobaksfrihet i samband med operation.
Tobaksfri Region Kronoberg

Region Kronoberg har beslutat om riktlinjer för Tobaksfri Region Kronoberg.
Riktlinjerna beskriver att alla medarbetare har en tobaksfri arbetstid och att
rökning är endast är tillåten på anvisade platser.

Förslag till långsiktiga åtgärder för Tobacco Endgame
Förutom att intensifiera det pågående tobaksförebyggande arbetet inom hälsooch sjukvården krävs det ytterligare åtgärder inom Region Kronoberg för att
långsiktigt bidra till att minska invånarnas tobaksbruk och kostnader kring
rökrelaterade sjukdomar.

Föreslagen åtgärd

Långsiktigt mål

Rökfria sjukhusområden bör införas.
Anvisade ”rökplatser” tas bort.

Sjukhusområdena runt Växjö och Ljungby lasarett
är rökfria zoner. Rökfria zoner utomhus bör ses
över i samband med nybyggnationen på hela
Sigfridsområdet.
Ingen person, varken patient, anhörig eller personal,
ska ofrivilligt utsättas för passiv rökning i regionens
lokaler eller dess omgivning.

Efterlevnaden av riktlinjerna kring
tobaksfri arbetstid behöver förstärkas.
När det gäller snusfri arbetstid
behöver fokus ligga på snusfria
patientmöten.

Riktlinjerna kring en Tobaksfri Region Kronoberg
är väl kända hos medarbetarna. Ingen medarbetare i
Region Kronoberg röker eller använder snus under
arbetstid.
Ingen person, varken patient, anhörig eller personal,
ska ofrivilligt utsättas för snuslukt i patientmötet.
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Intensifiera det tobakspreventiva
arbetet inom psykiatrin för både
medarbetare och patienter.

Ingen person, varken patient, anhörig eller personal,
ska ofrivilligt utsättas för rök- eller snuslukt i
regionens lokaler eller dess omgivning.

Alla rökrum inomhus bör tas bort.
Enkätundersökning om personalens
tobaksvanor och attityder bör
genomföras.

Följa tobaksutvecklingen bland personalen. Minskat
antal medarbetare som använder tobak i jämförelse
med tidigare undersökningar.

Genomföra ”informationskampanj”
för att sprida kunskap om att regionen
satsar på jämlik hälsa, bland annat
genom kostnadsfria besök hos
tobaksavvänjare.

Länets medborgare känner till att det finns stöd och
hjälp att få för att sluta röka/snusa och att all
tobaksavvänjning inom Region Kronoberg är
kostnadsfri.

Utveckla metoder för
tobaksavvänjning för unga. Detta sker
i samverkan med ungdomar och unga
vuxna inom olika arenor.

En utvecklad fungerande struktur som utgör ett
stöd för ungdomar och unga vuxna som vill sluta
med tobak.

Utbildningsinsatser till berörda
målgrupper för hälso- och sjukvårds
personal.

Ökad kunskap och medvetenhet i tobaksfrågan
bland personal i Region Kronoberg.

Medverka i lokala, regionala och
nationella nätverk kring
tobaksprevention.

Ökad kompetens till det tobakspreventiva arbetet i
länet.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 146. Epidemi- och influensapandemiplan för Region Kronoberg 17RK742

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
att fastställa Pandemi- och influensapandemiplan för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronobergs Smittskyddsläkare ansvarar för att det finns en aktuell Epidemi- och
influensapandemi plan för Region Kronoberg. Planen har beretts i samverkan med
Region Kronobergs funktion för krisberedskap.
Målet med planen är att:
- Minimera konsekvenserna av somatiska och psykiska följdverkningar för drabbade och
indirekt drabbade.
- Normala medicinska kvalitetskrav ska kunna upprätthållas så långt det är möjligt för det
stora flertalet patienter.
- Förhindra smittspridning inom vården.
Regionstyrelsen föreslås fastställa ny Epidemi-och influensa pandemiplan för Region
Kronoberg.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
att fastställa Pandemi- och influensapandemiplan för Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Epidemi-och influensa pandemiplan för Region Kronoberg
Epidemi-och influensapandemi plan för Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Page80
1 of 1
400

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK742
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-24

Regionstyrelsen

Epidemi-och influensa pandemiplan för Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
att fastställa Pandemi-och influensapandemiplan för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronobergs Smittskyddsläkare ansvarar för att det finns en aktuell
Epidemi- och influensapandemi plan för Region Kronoberg. Planen har beretts i
samverkan med Region Kronobergs funktion för krisberedskap.
Målet med planen är att:


Minimera konsekvenserna av somatiska och psykiska följdverkningar för
drabbade och indirekt drabbade



Normala medicinska kvalitetskrav ska kunna upprätthållas så långt det är
möjligt för det stora flertalet patienter



Förhindra smittspridning inom vården

Regionstyrelsen föreslås fastställa ny Epidemi-och influensa pandemiplan för
Region Kronoberg.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag:
Epidemi-och influensapandemiplan för Region Kronoberg
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2 Inledning
Enligt smittskyddslagen har landsting och kommun delat ansvar för smittskyddet.
Region Kronoberg har genom smittskyddsläkaren huvudansvaret för planering
och samordning av smittskyddet. Kommunen ansvarar för åtgärder mot djur och
objekt genom miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Epidemiska händelser skiljer sig på många sätt från andra allvarliga händelser.
Inledningen är oftast inte lika dramatisk utan epidemin upptäcks oftast genom att
hälso- och sjukvården får ta hand om ett ökat antal patienter med likartad
symtomatologi. En epidemi kan också pågå under en längre tid, något som
försvårar möjligheten att upprätthålla en hög bemanning.
Ett alternativt scenario är att vi får in en patient med högsmittsam sjukdom. Även
vid enstaka sådana fall kommer vården ställas för stora utmaningar.
Pandemi innebär en epidemi som sprider sig över hela världen oberoende av
agens. I dagligt tal används ordet dock för att beskriva en epidemi av ett nytt
influensavirus som sprider sig över världen. Vid dessa pandemier kan man räkna
med omfattande effekter på samhället.
Även om det är stora skillnader mellan epidemier/pandemier och medicinska
allvarliga händelser, så finns det också likheter. I båda fallen kan sjukvården ställas
inför situationer där de normala resurserna inte räcker till och omfördelningar
inom verksamheten måste göras.
Hanteringen av epidemi inklusive influensapandemi utgår från
”Krishanteringsplan För Region Kronoberg”. Smittskyddsläkaren ansvarar för att
det finns en aktuell Epidemi- och influensapandemi plan för Region Kronoberg
samt att berörda får information om planen. Planen revideras i samverkan med
funktionen för krisberedskap.
Vid pandemier och liknande långdragna händelser där man kan förvänta sig ökat
antal sjuka, stort personalbortfall samt att specifika åtgärder måste vidtas kan
bilaga 3, WHO faser användas som stöd.

3 Planens tillämpningsområde
När det gäller planläggning av epidemiska och pandemiska allvarliga händelser kan
man i princip tänka sig två scenarier:
1. Ökat antal sjuka där resurserna inte räcker till
2. Enstaka sjuka med höggradigt smittsam sjukdom
3.1 Ökat antal sjuka där vårdresurserna inte räcker till
De situationer som i första hand kan bli aktuella är större utbrott av
gastrointestinala infektioner och influensa. Med tanke på stordrift inom
livsmedelsindustrin och stora vattenverk finns förutsättningar för stora utbrott av
gastrointestinala infektioner. Dessa kan initialt ha ett explosionsartat förlopp med
100-tals sjukdomsfall inom loppet av några timmar. Oftast kan flertalet av dessa
patienter handläggas i öppenvård.
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3.1.1

MRB

En liknande situation kan uppkomma om vi får smittspridning med
multiresistenta bakterier (MRB). Patienterna behöver då ofta längre sjukvård
eftersom vi inte har samma möjligheter till behandling. Samtidigt ökar behoven av
enkelrum för att förhindra vidare smittspridning.
3.1.2

Pandemi

Influensans påverkan på folkhälsan är omfattande med stor sjuklighet och en inte
oväsentlig dödlighet. Det är därför angeläget att det finns en god beredskap för att
begränsa spridningen av sjukdomen i befolkningen och att lindra
sjukdomsförloppet hos den enskilda individen.
3.2 Enstaka sjuka med höggradigt smittsam sjukdom
Enstaka patient med höggradigt smittsam sjukdom (t ex MERS-CoV, Ebola-,
Marburg- eller Lassavirus), kan komma att ge problem med personalbemanning
och vårdplatser. Infektionskliniken ansvarar för att aktuella vårdrutiner finns.

4 Mål med planen
Målet med planen är att:


Minimera konsekvenserna av somatiska och psykiska följdverkningar för
drabbade och indirekt drabbade



Normala medicinska kvalitetskrav ska kunna upprätthållas så långt det är
möjligt för det stora flertalet patienter



Förhindra smittspridning inom vården

5 Region Kronobergs krisledning vid epidemi/pandemi
Särskild krisledning vid epidemi och pandemi fungerar i stort som vid annan
allvarlig händelse, se ”Krishanteringsplan för Region Kronoberg”.
5.1 Smittskyddsläkaren
Smittskyddsläkaren ingår i särskild krisledning som sakkunnig med ansvar för att:


Leda smittskyddet i Region Kronoberg



I samverkan med regiondirektören informera krisledningsnämnden



Följa tillgänglig information från centrala myndigheter



Leda genomförandet av planerade vaccinationer enligt upprättad plan



Fördela tillgängliga läkemedel i länet



Övervaka utbredningen inom länet



Verka för likartad medicinsk handläggning inom Region Kronoberg



Sammanställa rapporteringspliktiga uppgifter och rapportera dessa vidare
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5.2 Krisledningsnämnd
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid, en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens
ordförande larmas i första hand av regiondirektör alternativt av TiB/särskild
krisledning. Det kan ske vid exempelvis pandemi/epidemi där det kan bli stor
påverkan på Region Kronobergs verksamheter., eller få stort massmedialt intresse.
Region Kronobergs krisledningsnämnd utgörs av regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU).
I övrigt hänvisas till ”Krishanteringsplan för Region Kronoberg”.

6 Larmkedja
En epidemi inträffar normalt inte lika snabbt som andra medicinskt allvarliga
händelser som kräver höjd beredskap.
Smittskyddsläkaren och/eller TiB får information om händelsen från centrala
myndigheter. Smittskyddsläkaren ansvarar för att informera regiondirektören och
hälso och sjukvårdsdirektören.
Vid enstaka patient med en höggradigt smittsam sjukdom kontaktas infektions
bakjour, smittskyddsläkare och TiB.
TiB informerar KiB (kommunikatör i beredskap).

7 Beredskapshöjning
Vid bekräftad allvarlig händelse, orsakad av pandemi/epidemi, ska särskild
krisledning aktiveras.
Befogenhet att höja beredskapen har:


Regiondirektör



TiB (tjänsteman i beredskap)



Smittskyddsläkare

8 Kriskommunikation
Informationsbehovet kommer att vara mycket stort under en epidemi/pandemi.
Det är därför viktigt att informationen och kommunikationen samordnas mellan
olika aktörer. Informationen ska vara samstämmig för att begränsa spridningen av
oro.
Kommunikationsansvaret följer som huvudprincip linjeorganisationen.
Smittskyddsläkaren ansvarar för faktainnehållet i den information som utgår från
Region Kronoberg och som gäller epidemi och pandemi.
Detaljerad riktlinje/plan finns utarbetad för Region Kronobergs
kriskommunikation i syfte att fungera som stöd i kommunikationsarbetet. Där
beskrivs hur arbetet ska fungera och hur uppgifter ska fördelas vid allvarliga
händelser
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9 Kostnadsredovisning
Samtliga kostnader som uppstår i samband med en långvarig, omfattande
händelse där flertalet centrum är berörda, redovisas på ett särskilt förangivet
centralt konto. Detta ger möjlighet att enkelt följa upp vad beslut och åtgärder
kostat. Användning av centralt konto beslutas av särskild krisledning.
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Bilaga 1
9.1

Epidemi/evakueringsavdelning

Syfte
Syftet med avdelningen är att vid epidemier skapa ytterligare vårdplatser
alternativt för karantän av medpatienter som vårdats på samma avdelning som en
patient med högsmittsam sjukdom.
Beslut
Beslut om att öppna avdelningens vårdplatser kan endast tas av särskild
krisledning.
Organisation
Evakueringsavdelningen blir en enhet i infektionskliniken. Verksamhetschefen för
infektionskliniken utser medicinskt ledningsansvarig och avdelningschef.
Lokal
Hus I plan 2 är förberett som vårdavdelning för maximalt 18 vårdplatser. Om den
nyttjas av annan verksamhet måste den verksamheten kunna flytta ut inom en
vecka.
Bemanning och försörjning
Bemanning och försörjning av avdelningen beslutas av särskild krisledning.
Driftstart
Avdelning ska vara driftklar på maximalt en vecka.
Ekonomi
Kostnaderna för driften av avdelningen särredovisas.
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Bilaga 2
Åtgärdskalender Pandemi WHO fas 1-6
9.2

WHO Fas 1-3 uppskattad risk för pandemi: Osäker
Åtgärd

Ansvarig

Datum

1 Region Kronobergs smittskyddsläkare följer Smittskyddsläkaren
information från nationell nivå och
distribuerar den inom Region Kronoberg

9.3 WHO fas 4 - uppskattad risk för pandemi: Medel till stor
Beskrivning: Små kluster av begränsad spridning från person till person uppträder
lokalt. Viruset är ännu inte helt anpassat till människa.
Åtgärd

Ansvarig

1 Som i fas 1-3

Smittskyddsläkaren

2 Genomgång av pandemiplan
3 Införa rapportsystem för misstänkta fall

Smittskyddsläkaren och
krisberedskap.
Smittskyddsläkare
Infektionskliniken
Primärvården

4 Planering för ökad provtagning

Mikrobiologen

Datum

9.4

WHO fas 5 - uppskattad risk för pandemi: Stor risk för
pandemi.
Beskrivning: Större kluster av spridning person till person. Fortfarande lokala
utbrott, vilket tyder på att viruset har börjat anpassa sig till människor.
Åtgärd

Ansvarig

1 Som i fas 4

Smittskyddsläkaren
Infektionskliniken
Primärvård-och rehabcentrum
Mikrobiologen

2 Beslut om beredskapshöjning för regional
krisledning

Regiondirektören i samverkan
med smittskyddsläkare/ TiB

Datum
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3 Särskild krisledning Pandemiplanering utifrån Regiondirektören utser
fyra arbetsområden
samordningsansvarig för varje
område
- Smittskydd och vaccination
- Produktion och verksamhetsplanering
- Personalplanering
4 Centrumens krisledning kan aktiveras
- Kommunikation
5 Region Kronobergs krisledningsnämnd
informeras

Centrumchef
Smittskyddsläkaren
Regiondirektören/TiB

6 Kontinuerlig kontakt och information med
nationella myndigheter

Smittskyddsläkare

7 Informations- och kommunikationsplan
upprättas och aktiveras

Smittskyddsläkaren
Kommunikationsdirektör

8 Övergripande plan för personalförsörjning
och arbetsrätt upprättas och aktiveras

Personaldirektör
Centrumchefer

9 Säkra tillgång på egen personal

Centrumchefer
Länstrafikdirektör

10 Kontinuerlig inventering och rapportering av Centrumchefer
personalläge och beläggning
11 Prioritering av vårdplatser och
personalresurser

Centrumchefer

12 Rapportering av antalet insjuknande till
smittskyddet enligt direktiv från gemensam
krisledning

Centrumchefer

13 Vårdhygieniska rutiner tas fram. I princip kan Vårdhygien
man ha blandade avdelningar som då kräver
isolerings möjligheter alt. att alla
influensapatienter kohort vårdas
14 Lager av läkemedel och infusioner inventeras Läkemedelsenheten efter
och fylls på
information av smittskyddet
15 Samverkan med länsstyrelsen och
kommunerna - Krissamverkan Kronoberg

Smittskyddsläkare

16 Planera för att vaccinationer och distribution Smittskyddet (ger riktlinjer för
av antivirala läkemedel genomförs
prioriteringar)
Logistikfunktionen
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17 Vaccinationsmottagningar planeras alternativt Särskild krisledning
inrättas inom primärvård, infektion och
företagshälsovård samt övriga medicinska
verksamheter.
Vaccinations mottagningar kan även komma
att upprättas efter samråd med kommunerna
eller i privat regi
18 Vårdcentraler samverkar för att skapa
Centrumchef primärvård- och
renodlade influensamottagningar
rehabcentrum i samverkan med
vårdval Kronoberg
19 Primärvården planerar för hembesöksgrupper Centrumchef primärvård- och
så att patienterna kan få vård i hemmen och rehabcentrum i samverkan med
på så vis reducerar risken för smitta
vårdval Kronoberg och
kommuner
20 Sjukvårdsrådgivningen förstärks

Centrumchef primärvård- och
rehabcentrum

21 Kontakt med kritiska leverantörer enligt
fastställd rutin för att säkerställa leveranser

Upphandlingschef

22 Planera för att snabbt kunna omprioritera
vård och annan verksamhet

Särskild krisledning och/eller
krisledningsnämnd

23 Inventering av extra sängar

Krisberedskap

24 Inventera nationellt beredskapslager via SoS Krisberedskap
TiB

Sida 10 av 11

Page 91 of 400

REGION KRONOBERG

9.5

WHO fas 6 - ökad och bekräftad spridning genom hela
populationen
Beskrivning: Viruset har anpassat sig till människor och spridit sig i flera länder
samt i minst två världsdelar
Åtgärd

Ansvarig

1 När vi har en aktiv smittspridning i länet
aktiveras de åtgärder som planerades under
FAS 5 allt eftersom de behövs
2 Beslut om särskild krisledning för Region
Kronoberg

Framgår under respektive
punkt

3 Centrumens krisledning aktiveras

Centrumchef

4 Krisledningsnämnd kan aktiveras

LSAU:s ordförande

9.6

Datum

Regiondirektören/TiB

Pandemin upphör - Utvärdering och uppföljning

Åtgärd

Ansvarig

Skriftlig utvärdering och eventuell
revidering av planer

Smittskyddsläkaren i samverkan med
krisberedskap

Datum
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 147. Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg
17RK740

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg.
Sammanfattning
Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg ersätter tidigare planer
vid allvarlig händelse inom respektive centrum med undantag av kontinuitetsplan inom
medicinsk service.
Syftet med planen är att ge en tydlig inriktning för arbetet inför, under och efter en
allvarlig händelse. Planen beskriver även roller, ansvar och uppgifter. Krishanteringsplan
för Region Kronoberg utgör underlag för Hälso-och sjukvårdens plan. Alla vårdgivare
inom Vårdval Kronoberg omfattas av denna plan.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastställa Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017




Beslutsunderlag
§43 HSN Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg
Förslag till beslut: Krishanteringsplan hälso- och sjukvården
Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-12

§ 43.

Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg
17RK740

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att godkänna Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg.
Sammanfattning
Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg ersätter tidigare planer
vid allvarlig händelse inom respektive centrum med undantag av kontinuitetsplan inom
medicinsk service.
Syftet med planen är att ge en tydlig inriktning för arbetet inför, under och efter en
allvarlig händelse. Planen beskriver även roller, ansvar och uppgifter. Krishanteringsplan
för Region Kronoberg utgör underlag för Hälso-och sjukvårdens plan. Alla vårdgivare
inom Vårdval Kronoberg omfattas av denna plan.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen besluta
att godkänna Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Krishanteringsplan hälso- och sjukvården
Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK740
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2017-04-03

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att godkänna Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg.

Sammanfattning
Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg ersätter tidigare planer vid
allvarlig händelse inom respektive centrum med undantag av kontinuitetsplan
inom medicinsk service.
Syftet med planen är att ge en tydlig inriktning för arbetet inför, under och efter
en allvarlig händelse. Planen beskriver även roller, ansvar och uppgifter.
Krishanteringsplan för Region Kronoberg utgör underlag för Hälso-och
sjukvårdens plan. Alla vårdgivare inom Vårdval Kronoberg omfattas av denna
plan.

Charlotta Svanberg
Ordförande hälso- och
sjukvårdsnämnden

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg
2017-03-13
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Planeringsavdelningen
Krisberedskap och lokalutvecklingsenheten

Krishanteringsplan
För
Hälso-och sjukvården
Region Kronoberg
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Giltig från: 2017-03-20
Utarbetad av: Krisberedskapsenheten
HSN: 2017-04-12
Fastställd av: RSAU 2017-

1 Inledning
Denna plan ersätter tidigare planer vid allvarlig händelse inom respektive centrum med
undantag av kontinuitetsplan inom medicinsk service.
Syftet med ”Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården” är att ge en tydlig inriktning för
arbetet inför, under och efter en allvarlig händelse1. Planen beskriver även roller, ansvar och
uppgifter. Krishanteringsplan för Region Kronoberg utgör underlag för Hälso-och
sjukvårdens plan. Alla vårdgivare inom Vårdval Kronoberg omfattas av denna plan.
Hälso-och sjukvårdens krisberedskap utgår från vardagens organisation och ska vid behov
kunna anpassas till rådande situation.
Krishanteringsplanen kompletteras med åtgärdskalendrar för katastrofmedicinska händelser
och interna avbrott för verksamheterna inom centrat. Åtgärdskalendrar beskriver mer
detaljerat vilka åtgärder som behöver vidtas på den enskilda arbetsplatsen.

2 Mål
Mål för Region Kronobergs krisberedskap är att:
 utifrån riskanalyser initiera åtgärder som minskar konsekvenserna av allvarliga
händelser
 vara förberedd för alla typer av händelser genom att ha en utbildad och övad
personal
 anpassa verksamheten för att vid allvarliga händelser kunna upprätthålla normala
medicinska kvalitetskrav för det stora flertalet patienter
 inhämta och sprida information till media, samverkande myndigheter samt egen
personal om pågående och avslutad allvarlig händelse
 återföra, sprida kunskap och information om och vid allvarliga händelser, forskning,
utveckling och övningar
Ovanstående mål kan uppnås genom en snabb larmkedja, effektiv ledning och att dygnet
runt kunna mobilisera en väl förberedd organisation.

3 Ansvar, roller och uppgifter
Hälso- och sjukvårdsdirektören ansvarar för att det finns en aktuell krishanteringsplan
för hälso-och sjukvården samt att årligen, i ledningsgruppen gå igenom hälso-och
1

Allvarlig händelse är ett samlingsbegrepp för olika typer av händelser som kan inträffa exempelvis
transportolyckor, utbrott av allvarlig smitta, bränder av större omfattning och driftstörningar.
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sjukvårdens övergripande risker (utifrån centrumens riskanalyser) för prioritering och
eventuella åtgärder.
Centrumchef ansvarar för att krishanteringsplan för hälso-och sjukvården är känd inom
egen organisation. Genomföra/revidera riskanalys årligen.
Verksamhetschef/motsvarande ansvarar för att det finns aktuella åtgärdskalendrar samt
skapa förutsättningar att medarbetarna har kunskap om den egna enhetens åtgärder vid
allvarlig händelse samt att de får den utbildning och övning som behövs. Avgöra om det
finns behov av intern plan som komplement till denna plan och åtgärdskalendrar.
Avdelningschef/motsvarande ansvarar för att säkerställa att medarbetare har ett eget
ansvar för den egna enhetens åtgärder vid allvarlig händelse.
Medarbetare ansvarar för att ha kännedom om den egna enhetens åtgärder vid allvarliga
händelser. Vissa funktioner som ex. bakjourer har ansvar att känna till
vilka åtgärder de ska vidta utanför egen organisation.
Krisberedskapsfunktionen ansvarar för att ta fram mallar för åtgärdskalendrar samt vara
ett stöd för verksamheterna i framtagande av dessa.

4 Risker och hot
För att öka patientsäkerheten är det viktigt att kontinuerligt identifiera risker och hot. Detta
för att ha en väl förberedd organisation på vad som kan inträffa oavsett typ av händelse.
Riskanalys genomförs på ett systematiskt sätt, den metod som ska användas är Sveriges
Kommuner och Landstings handbok ”Riskanalys och händelseanalys”, analysmetoder för
att öka patientsäkerheten.
Målet är att fler ska utbildas för att riskanalyserna ska kunna genomföras mer strukturerat.
Generellt ska riskanalyser genomföras vid större förändringar, till exempel:
 införande av ny teknik och utrustning
 verksamhetsförändringar
 nya arbetssätt, metoder eller processer
 avvikelse
4.1

Planer inom verksamheter

Plan
Krishanteringsplan för
Hälso-och sjukvården

Område
Hälso-och sjukvården

Ansvar
Revideras
Hälso-och
Årligen
sjukvårdsdirektör

Kontinuitetsplan2

Medicinskt Servicecentrum

Centrumchef

2

Årligen

Kontinuitetsplan är en plan för att hantera störning, avbrott och allvarlig händelse med syfte att
minimera konsekvenserna.

Sida 4 av 13

Page 100 of 400

REGION KRONOBERG

Planerna ovan ska kompletteras med åtgärdskalendrar för
 verksamheternas nyckelfunktioner
 drifttekniska störningar som el, tele, IT, medicinska gaser och vatten
 utrymning vid brand/hot
4.2 Utbildning och övning
Medarbetare som ingår i Region Kronobergs krisberedskapsorganisation vid allvarliga
händelser eller som ska delta vid allvarliga händelser ska utbildas och övas, detta regleras i
SOSFS 2013:22. Samma krav att delta i utbildningar och övningar gäller även för externa
vårdgivare och entreprenörer.
Genomgång av respektive verksamhets organisation vid allvarlig händelse ska ske på APT
minst en gång per år.
För Hälso-och sjukvårdsdirektör och centrumchefer samt deras ersättare ska utbildning
genomföras årligen. Krisberedskapsfunktionen har detta ansvar.

5 Arbete under en allvarlig händelse
När det inträffar en allvarlig händelse är det viktigt att det finns en förberedd organisation
som omedelbart kan bedöma och besluta om vilka åtgärder som måste vidtas direkt. En
allvarlig händelse innebär att beredskapen höjs utifrån ett normalläge.
Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har även samma ansvar
när en allvarlig händelse inträffar.
Arbete under en allvarlig händelse består av:
 ledning, struktur och kommunikation
 balansera resurser och behov
 se över arbetssätt ex. prioriteringar, flyttning av patienter till andra enheter
5.1 Beredskapslägen
Det finns tre beredskapslägen: stabs-, förstärknings och katastrofläge. De ska användas så fort
centrumen och/eller enskild verksamhet behöver höja sin beredskap utifrån ett normalläge.
Varje beredskapsläge utlöses direkt eller som en upptrappning från ett lägre beredskapsläge
och ska omprövas under händelsen.
Centrumchef har mandat att höja beredskapen och förändra beredskapsläget inom
respektive verksamhet. TiB har mandat att höja beredskapen inom samtliga verksamheter
oavsett typ av händelser och ska alltid informeras vid alla förändringar i beredskapsläget.
TiB söks via SOS Alarm på telefon 08- 454 24 16. Uppge att du vill ha hjälp med att söka
Region Kronobergs TiB.
Den som beslutar om att förändra beredskapsläget ansvarar för att informationen
vidarebefordras till berörda verksamheter och till TiB.
Vid en beredskapshöjning där mer än ett centrum är berörda ska centrumchefen kontakta
TiB för eventuell aktivering av särskild krisledning (regionövergripande krisledning).
Alternativt kontaktar TiB berörd centrumchef för eventuell aktivering av centrumets
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krisledning. Vissa kliniker/avdelningar kan ha behov att ha en egen beredskapshöjning, det
är då viktigt att dessa informerar andra enheter att de höjt sin beredskap.

STABSLÄGE

Aktiveras på vida indikationer när
information om händelsen fortfarande är
otillräcklig eller då det finns hot om eller risk
för allvarlig händelse.
Innebär att berörd krisledning ex. inom
centrum följer läget och efter analys vidtar
nödvändiga förberedande åtgärder. Även
särskild krisledning (regionövergripande) kan
vara aktiverad.

FÖRSTÄRKNINGSLÄGE

Aktiveras när tillgänglig kapacitet kommer att
bli otillräcklig, men där begränsad
resursförstärkning kan förväntas räcka.
Innebär att krisledningen inom centrum
vidtar åtgärder för punktförstärkning av
viktiga funktioner. Särskild krisledning
aktiveras.

KATASTROFLÄGE

Aktiveras vid händelser där de resurser som
krävs överstiger tillgänglig kapacitet.
Innebär att krisledningen tar alla nödvändiga
resurser som krävs i anspråk. Det kan bli
aktuellt med begränsningar/prioritering av
verksamheten. Särskild krisledning aktiveras.

5.2
5.2.1

Larm och informationsspridning
Mottagande av larminformation

Vid misstanke om, eller bekräftad allvarlig händelse kan information komma från egen
verksamhet eller från TiB.
Larmmottagaren ansvarar för dokumentation på särskilt larmformulär, se särskilt
dokument som finns på webben.
5.2.2

Vidarebefordran av larm efter beredskapshöjning

Larmet vidarebefordras inom berörd verksamhet till närmaste chef som kontaktar sin
respektive verksamhetschef/ersättare. Verksamhetschef/ersättare ansvarar för
information till centrumchefen.
Centrumchefen ansvarar för att beslut om beredskapshöjning samt förändring av detta
vidarebefordras till:
 berörd verksamhet inom egen organisation
 andra berörda verksamheter utanför egen organisation
 TiB
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Om centrumchefen inte går att nå kontakta TiB som har mandat att höja beredskapen.

5.3 Krisledning inom Hälso-och sjukvården
Vid en allvarlig händelse inom Hälso-och sjukvården utgörs centrumens och
verksamheternas krisledning av ordinarie linjeorganisation.
5.3.1

Verksamhetens krisledning

Verksamhetens krisledning ska:
 leda egen verksamhet
 ansvara för att det finns en lägesbild för verksamheten
 informera berörda enheter inom egen verksamhet
 fatta beslut inom ramen för egna verksamhetens befintliga resurser och tilldelade
uppgifter
 disponera och omfördela egna resurser för att kunna hantera händelsen
 informera TiB vid beredskapshöjning/-förändring/krisledning aktiverad samt informera
och samverka med särskild krisledning
 i samråd med kommunikationsfunktionen planera för kommunikationsarbetet om inte
särskild krisledning är aktiverad
5.3.2

Centrumens krisledning

Centrumens krisledning kan bestå av hela eller delar av ordinarie ledningsgrupp.
Krisledningens uppgift är att upprätta kontakt med den eller de verksamheter som är
berörda för att:
 samordna verksamheterna
 inhämta och ge fortlöpande informera till berörd verksamhet
 vid behov omfördela personal och resurser
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analysera och planera för eventuella begränsningar av planerad verksamhet och
eventuellt behov av att öka kapaciteten inom respektive centrum
planera för intern och extern kriskommunikation i samråd med kommunikatör.
Om särskild krisledning är aktiveras övertar de uppgiften.

5.4 Regionövergripande krisledning
Inom Region Kronoberg finns en Tjänsteman i beredskap (TiB) med ständig beredskap
för att kunna ta emot larm.
Uppgiften för TiB är bland annat att:
 säkerställa att nödvändiga åtgärder, befintliga resurser och krisledningar kommer
igång inom berörda verksamheter
 vara en resurs och ett stöd till verksamheterna om behov finns av att höja
beredskapen inom verksamheten
 skapa nya resurser genom att initialt inventera vårdplatser/övriga resurser inom
Region Kronoberg och i andra landsting och regioner
Finns behov av att höja beredskapen bildas särskild krisledning som är en
regionövergripande krisledning med uppgift att leda och samordna händelsen. Särskild
krisledning har mandat och befogenheter att använda Vårdval Kronobergs resurser vid
allvarliga händelser.
Den verksamhet som är berörd i aktuell händelse leds av sin respektive ledning samtidigt
som särskild krisledning är aktiverad. Centrumcheferna kan komma att kallas till den
särskilda krisledningen.

6 Vårdcentralers uppgifter vid katastrofmedicinsk allvarlig
händelse
Varje vårdcentral inom vårdval Kronoberg ska vid begäran från TiB/särskild krisledning
kunna ta emot lätt skadade samt erbjuda krisstöd för dessa och deras närmsta anhöriga.
Vårdcentral som aktiveras utanför ordinarie öppettider ska i första hand bemannas med
egen personal. Det kan bli aktuellt med tillfällig omplacering till annan vårdcentral för att
drabbad verksamhet ska klara sitt uppdrag.
När vårdcentralens egna psykosociala resurser inte räcker till, begärs resursförstärkning från
annan vårdcentral. På respektive vårdcentral ska det finnas en förteckning över vilken annan
vårdcentral man i första hand ska begära resurser från, samt vilka psykosociala resurser som
finns.
Vid händelser där särskild krisledning är aktiverad är det den krisledningen som ansvarar för
samordning av de totala psykosociala resurserna.
Om beslut fattas att öppna vårdcentralen på annan tid än vad som är vanligt kontaktas
verksamhetschef/motsvarande av centrumchef eller av TiB.
Vårdcentralerna Strandbjörket och Sländan
Om sjukhusen, Centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett försätts i katastrofläge flyttas
det ordinarie arbetet på akutmottagningarna till vårdcentralen Strandbjörket respektive
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vårdcentralen Sländan. På centrallasarettet kan detta bli aktuellt även vid ett
förstärkningsläge, det beslutas i så fall av bakjour kirurg.
Patienter som normalt remitteras till sjukhusen ska då istället hänvisas till vårdcentralen
Strandbjörket/Sländan. Från och med november år 2017 hänvisas patienter till
vårdcentralen Skärvet i Växjö i stället för Strandbjörket.
Ledningsansvarig (LAS eller verksamhetschef) på vårdcentralen informerar LAS på
akutmottagningen när vårdcentralen är redo att ta mot patienter. Ledningsansvarig på
vårdcentralen informerar också 1177 att vårdcentralen nu är akutmottagning. Patienter med
svikt i vitala funktioner skickas till akutmottagningarna enligt ordinarie rutiner.
Medicinskt ansvarig läkare bedömer behov av åtgärder som kan bli nödvändiga för att
begränsa den planerade verksamheten på vårdcentralen ex. återbud till bokade patienter.
1177 sjukvårdsrådgivningen
Vid en allvarlig händelse kan antalet telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen 1177 i länet
komma att öka.
Sjukvårdsrådgivningens tekniska plattform möjliggör samverkan och snabb information ut
till övriga sjukvårdsrådgivningar i landet, vid allvarlig händelse eller behov av att förändra
ordinarie hänvisning av patienter.
För att inte felaktig information/budskap ska gå ut, är det viktigt att samordning av
budskap sker via informationsansvarig och kommunikatör i beredskap. Den information
som ges av sjukvårdsrådgivningen ska överensstämma med den text som finns på 1177.se.
Information ska alltid förmedlas till 1177 av TiB eller centrumchef, i samråd med
kommunikatör i beredskap.

7 Kommunikation vid allvarlig händelse
Allt informations- och kommunikationsarbete utgår från att Region Kronoberg är en
sammanhållen organisation.
I Region Kronoberg finns en Kommunikatör i beredskap (KiB)
KiB kontaktas när behov finns att få ut planerad och brådskande information samt för råd
och stöd i kommunikations-hanteringen.
KiB nås via Rakel eller på telefon 075-200 67 00.
Funktioner som kan kontakta KiB är:
 chefer
 jourer och andra beredskaper

8

Utvärdering och uppföljning

För att utveckla hälso-och sjukvårdens krishanteringsförmåga är det viktigt att utvärdera
och ta tillvara erfarenheter från genomföra insatser. För att kunna få ett bra underlag för
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utvärdering av inträffad händelse är det viktigt att en noggrann dokumentation förs över
tagna beslut och åtgärder.
Verksamheterna ansvarar för att utvärdera sin verksamhet.
Krisberedskapsfunktionen ansvarar för den samlade sammanställningen av händelsen.
Särskild mall finns på webben för utvärdering av inträffade händelser.

9 Katastrofmedicinsk händelse
Stora olyckor och katastrofer inträffar som innebär en stor påfrestning på sjukvården både
vad gäller vårdplatser, tillgång till personal men också att hantera uthållighet. Behov av att
samverka med andra landsting och regioner är stort vid dessa händelser.
9.1 Beredskapshöjning
Bakjour kirurg på respektive sjukhus har mandat att höja beredskapen till stabsläge vid en
katastrofmedicinsk händelse. Beredskapshöjningen gäller endast på respektive
akutmottagning. Finns behov av att initialt höja beredskapen till förstärknings eller
katastrofläge ansvarar TiB för denna höjning. TiB kan även höja beredskapen till stabsläge
för den särskilda krisledningen när ex. båda akutmottagningar har gått upp i stabsläge.
9.2 Krisledning
Vid katastrofmedicinsk händelse upprättas en krisledning i skadeområdet och på
akutmottagningar. Krisledningar inom verksamheterna ex. akutcentrum och kirurgicentrum
kan också vara aktiverad beroende på händelse och omfattning. Detta gäller även särskild
krisledning.
9.2.1 Ledningsgrupp på akutmottagning

Vid katastrofmedicinsk händelse som kräver beredskapshöjning aktiveras ledningsgrupp på
akutmottagning på Centrallasarettet Växjö och/eller Ljungby Lasarett. Bakjour kirurg på
respektive akutmottagning avgör om respektive ledningsgrupp kan aktiveras. Beroende på
händelse kan en eller båda akutmottagningar vara i stabsläge.
Ledningsgruppen på akutmottagningen leder arbetet på respektive akutmottagning. Bakjour
kirurg är sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig i denna grupp. Om bakjour kirurg inte
kan ingå i ledningsgruppen, övertar bakjour anestesi dennes uppgifter och ansvar.
Uppgifter för ledningsgrupp:
 omfördela tillgängliga resurser inom akutmottagningen
 sprida information till förutbestämda verksamheter enligt åtgärdskalender
 finnas tillgängliga på tilldelad talgrupp i Rakel
Uppgifter och ansvar för sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig på sjukhus (bakjour
kirurg):
 på begäran från sjukvårdsledare prehospitalt ombesörja att prehospital
läkarresurs kan skickas ut till skadeområdet
 samverka med TiB med att exempelvis inventera vårdplatser
 ansvara, med stöd av Kommunikatör i Beredskap (KiB), för den interna- och
den externa kommunikationen fram till dess att särskild krisledning tar över
denna uppgift. Därefter samverka/stödja i kommunikations-, media frågor
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leda och samordna det medicinska omhändertagandet på akutmottagningen
besluta om anhörigupplysningen ska aktiveras

9.2.2 Sjukvårdsledning i skadeområdet
Den gemensamma insatsen vid en allvarlig händelse leds av sjukvårdsledare från hälso-och
sjukvården, räddningsledare från räddningstjänsten och polisinsatschef från
polismyndigheten. Sjukvårdsledaren, räddningsledare och polisinsatschef leder var och en
sin egen organisations verksamhet.
I Region Kronoberg är ambulanspersonal certifierade i prehospital sjukvårdsledning. Det
innebär att det finns en utbildad sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.
Sjukvårdsledare ambulans ansvarar för och leder sjukvårdens arbete i skadeområdet.
Om det uppstår ett större kommunikationsbehov t.ex. en pressträff vid skadeområdet, kan KiB bistå
med stöd om resurs finns tillgänglig.
Sjukvårdsledare i skadeområdet
Sjukvårdsledaren leder sjukvårdsarbetet i skadeområdet och är chef för sjukvårdsinsatserna
där. Ansvaret innebär att:
 samordna sjukvårdens insats i skadeområdet och samråda med medicinskt
ansvarig
 fatta inriktningsbeslut d.v.s. översiktligt bestämma hur arbetet ska organiseras
 rapportera från skadeområdet till SOS Alarm/TiB/LAS enligt fastställda rutiner
via Rakel
 inventera sjukvårdsbehov och tillgängliga resurser och eventuellt begära
ytterligare resurser
 ingå i samverkansledning på skadeplats tillsammans med räddningsledare och
polisinsatschef
 vara sjukvårdens informationsansvarig på skadeplatsen
 ansvara för hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö
 efterfråga fördelningsnyckel och mottagningskapacitet hos TiB/särskild
krisledning
 ansvara för att rapportera till TiB i särskild krisledning om den aktuella
kapaciteten men även kommande behov
Sjukvårdsledare ambulans är alltid från Region Kronobergs ambulansorganisation i
Kronobergs län.
Medicinskt ansvarig i skadeområdet
Medicinskt ansvarig har det övergripande medicinska ansvaret för sjukvårdsinsatsen i
skadeområdet.
Ansvaret innefattar även att:
 leda det medicinska omhändertagandet i skadeområdet
 ta medicinskt inriktningsbeslut efter bedömning av vårdbehovets art och
omfattning inklusive prioritering av skadade. Beslutet ska meddelas till
sjukvårdsledare ambulans
 se till att avtransport av drabbade till rätt vårdnivå påbörjas snabbt
Medicinskt ansvarig är den som har högst medicinskt kompetens i skadeområdet.
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Om läkare kommer till skadeområdet, övertar han/hon det medicinska ansvaret men
ambulanspersonalen som haft den rollen tidigare behåller det medicinska
organisationsansvaret som t.ex. avtransportorganisationen. Ambulanspersonalen blir
stabspersonal till medicinskt ansvarig.
9.3 Mobil katastrofmedicinsk förstärkningsutrustning
Region Kronoberg har en mobil ”Container för stor skadeplats” som finns placerad på
räddningstjänsten i Ljungby.
Containern larmas via SOS Alarm om det är 10 eller fler liggande enligt plan.
Kan även begäras ut av sjukvårdsledare ambulans, TiB eller räddningsledare via SOS Alarm.
9.4 Prehospital sjukvårdförstärkning
I första hand väljs särskilt utbildad läkare för medicinskt omhändertagande och prioritering i
skadeområde. Denna resurs begärs ut via bakjour kirurg på respektive sjukhus. Läkare
kommer inte att inneha sjukvårdsledarrollen men blir medicinskt ansvarig på skadeplats.
I vardagen finns en organisation för narkossköterskor som prehospital förstärkning och
ingår även vid allvarlig händelse som en sjukvårdsförstärkning.
Om behov finns att upprätta uppsamlingsplats ex. om skadeplatsen ligger i otillgänglig
terräng kan denna bemannas med extra inkallad ambulanspersonal. TiB ansvarar då för att
kontakta FSP (Förstärkt sjukvårdsledning prehospitalt).
9.5 Fördelning av drabbade
TiB ansvarar för att lämna fördelningsnyckeln till sjukvårdsledare ambulans om TiB har höjt
beredskapen för särskild krisledning (via talgrupp sjukvårdsinsats i Rakel). TiB inventerar
vårdplatser inom Region Kronoberg men också i andra landsting och regioner.
Fördelning av drabbade följer initialt ambulanssjukvårdens vardagliga rutiner dvs. svårast
skadad körs till närmsta sjukhus. Sjukvårdsledare ambulans har beslutsrätt för inriktning att
skicka rödprioriterade patienter enligt 5 till Centrallasarettet i Växjö och 2 till lasarettet i
Ljungby. Detta gäller fram till dess att TiB lämnar fördelningsnyckel till sjukvårdsledare
ambulans.
9.6 Kommunikation med skadeområdet
All kommunikation, till och från- samt inom skadeområdet ska ske via Rakel.
Som reservrutin används mobiltelefoni.
Initialt har ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) kontakt med sjukvårdsledare på skadeplats.
Efter bedömning kan TiB eventuellt överta kontakten (om händelsen inte är på väg att
avslutas).
Om TiB fattar beslut om beredskapshöjning för särskild krisledning dvs. att det är en
allvarlig händelse för Region Kronoberg är det TiB och sjukvårdsledare ambulans som i
huvudsak kommunicerar med varandra.
När sjukvårdsledare ambulans lämnar fortlöpande rapporter, lyssnar SOS Alarm, TiB och
Ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen på den informationen som ges via
Rakel.
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9.7 Larmspridning på sjukhusen
Ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagningen ansvarar för att vidarebefordra larmet
om händelsen till bakjour kirurg. Larmet vidarebefordras därefter enligt den åtgärdskalender
som gäller för respektive funktion till berörda.

Bild 1 Larmspridning vid katastrofmedicinsk händelse på Centrallasarettet Växjö och/eller Ljungby Lasarett
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1 Inledning
Evakueringsplan för Region Kronoberg är regionövergripande och beskriver hur
arbetet ska planeras, ledas och samordnas vid en allvarlig händelse där det krävs
en evakuering av patienter, personal och besökare. Planen gäller även den
verksamhet som är upphandlad hos entreprenörer.
Evakueringsplaneringen i Region Kronoberg bygger på det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA) inklusive utrymningsplaner som görs inom respektive
verksamhet. Dessa utrymningsplaner ligger alltid som grund vid en akut
evakuering. Åtgärdskalendrar för utrymning ska finnas inom verksamheterna
enligt SBA.
Syftet med evakueringsplanen är att skapa ett gemensamt synsätt om principer vid
evakuering.
Planen utgår från vardagens organisation och ska vid behov kunna anpassas till
aktuell händelse. En evakuering ska alltid bedömas som en allvarlig händelse som
kräver beredskapshöjning.
”Krishanteringsplan Region Kronoberg ” ligger som grund vid en allvarlig händelse
All personal ska på sin arbetsplats ha kunskap om utrymningsvägar, organisation
och om ansvarsförhållande vid en utrymning/evakuering. För nyanställd personal
ska detta ingå i introduktionsprogrammet. Det är viktigt att patientsäkerheten
bibehålls så långt det är möjligt.
Som komplement till denna evakueringsplan finns ett dokument- ”Stöd för särskild
krisledning vid evakuering” Om hela eller stora delar av ett sjukhus (CLV, LL eller
Sigfrid) måste evakuera och detta inte går att hantera inom egen verksamhet, ska
TiB/särskild krisledning kontakta andra sjukhus för hjälp.
1.1

Syfte och Mål

Syftet med en evakuering är att snabbt och effektivt få patienter, personal och
besökande bort från ett hotat område till en säker plats.
Målet för Region Kronoberg vid en evakuering är att minimera konsekvenserna
av somatiska och psykiska följdverkningar för drabbade.

2 Ledning och organisation
Evakuering är en allvarlig händelse och har samma krisledningsorganisation som
vid andra allvarliga händelser. Det innebär att krisledningsorganisationen inom
respektive verksamhet utgörs av ordinarie ledningsorganisation.
Regionövergripande krisledning är särskild krisledning, se ” Krishanteringsplan
Region Kronoberg”.
2.1

Beredskapsnivåer

För att snabbt kunna leda och organisera en allvarlig händelse finns tre
beredskapslägen; stabsläge, förstärkningsläge samt katastrofläge.
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TiB ska alltid informeras vid alla förändringar av beredskapslägen.
För ytterligare beskrivning se ” Krishanteringsplan Region Kronoberg”.
2.2

Beslutsmandat

Att evakuera ett sjukhus är mycket komplext och att fatta beslut om en
evakuering behöver kontinuerligt utvärderas och analyseras i takt med
händelseförloppet.
Rekommendation från räddningsledare/polisinsatschef ska följas.
Beslut om evakuering av hela eller delar av sjukhus får tas av:




Tjänsteman i beredskap (TIB)
hälso-och sjukvårdsdirektör
Regiondirektör

Beslut om akut evakuering av enskild avdelning eller enhet vid exempelvis brand
får tas av avdelningschef eller ledningsansvarig på plats.
2.3

Uppgifter för Särskild krisledning vid evakuering

Särskild krisledning har som uppgift att leda och prioritera vid insatsen, samordna
information samt att ha en samlad lägesbild.
Specifika uppgifter vid en evakuering:


Framtagande av resurser såsom: - uppsamlingsplatser/vårdplatser



Tilldelning av fördelningsnyckel till uppsamlingsplatser/
avtransportplatser



Samordning och ledning av transportresurser, internt och externt



Planering för fortsatt verksamhet för berörda enheter

Sakkunnig som t.ex. vårdplatskoordinator ingår i särskild krisledning vid en
evakuering.
2.4

Ansvar och Roller

Ansvar och roller följer SBA.
Medicinskt ansvarig på evakuerad vårdavdelning/enhet ansvarar för:
prioritering av patienter vid evakuering samt har det medicinska ansvaret på
vårdavdelning/uppsamlingsplats. Medicinskt ansvarig bör i 1:a hand vara läkare
från någon av avdelningarna/ enheterna som utrymts.
Utrymningsledare leder utrymning av egna lokaler enligt SBA.
Utrymningsledare ska vara utmärkt med väst och samverkar med räddningstjänst
och/eller polis.
Ansvarig för uppsamlingsplats ska vara hälso- och sjukvårdspersonal, lägst
sjuksköterska. Om möjligt bör det vara avdelningschef eller ledningsansvarig
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sjuksköterska (LAS)/motsvarande. Ansvarig har om möjligt kontakt med
TiB/särskild krisledning.
Avtransportledare på avtransportplats ansvarar för avtransporterna av patienter
som ska till annan plats utanför sjukhuset. Patientens identitet och vart de förs ska
dokumenteras. Avtransportsledare ska vara någon från ambulansverksamheten.

3 Lägesbedömning
Vid en akut situation, t.ex. brand, görs lägesbedömning av personal på plats om
behov finns av utrymning.
Rekommendation från räddningsledare/polisinsatschef ska följas.
TiB/särskild krisledning gör en initial bedömning om evakuering är nödvändig.
Situationen måste utvärderas utifrån möjligheten att säkra kritiska funktioner och
undersöka om läget kan stabiliseras utan att evakuering måste ske.
Lägesbedömning måste ske kontinuerligt över tid.
Följande bör beaktas:
 Personalens säkerhet


Patienternas säkerhet (vid evakuering kontra stanna kvar)



Besökandes säkerhet



Medicinska risker



Patienter med särskilda behov samt barn



Tidsperspektiv

4 Kritiska funktioner vid evakuering
Med kritiska funktioner avses de funktioner som fodras för att kunna bedriva ett
kontinuerligt patientsäkert arbete.
Teknisk försörjning: T.ex., el, VVS, medicinska gaser, IT, telefoni och mat
distribution hanteras och distribueras av respektive verksamhet inom
Regionservice.
Dokumentation: Dokumentationsansvarig utses av arbetsledare på avdelning
samt av ansvarig för återsamlingsplats och uppsamlingsplats. Dokumentation ska
föras gällande vilka beslut som fattas, vem som fattat beslutet samt tid för
beslutet.
Vid en evakueringssituation kan det vara svårt att ha tillgång till patienternas
digitala journal. Om möjligt använd bärbar dator, alternativt att papperskopior tas
fram från annan plats inom sjukhuset så att diagnos och medicinering kan följa
patienten. Dokumentationsansvarig ansvara för detta.
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Alla som har evakuerats (patienter, personal och besökande) ska registreras med
avseende på vart, när och hur de evakuerats. Mall för detta finns för utskrift i
detta dokument.
Läkemedel och medicinteknisk utrustning: Vid en planerad evakuering, då
det finns mer tid, tas läkemedel och nödvändig medicinskteknisk utrustning med
från avdelningen. Vid en akut evakuering då det inte finns tid/möjlighet att ta
med läkemedel eller utrustning från avdelningen ansvarar ”ansvarig på
uppsamlingsplats” för att detta tas fram. Utrustningsbehov meddelas till närmsta
chef.
Säkerhet: Om det finns behov av bevakningspersonal i en evakueringssituation
tillkallas sådan kompetens via ordinarie kontaktvägar.
Intern kommunikation: I en utrymnings/evakueringssituation kan
kommunikationen med ex. särskild krisledning vara begränsad eller omöjlig. Tänk
flexibelt på olika alternativ, t.ex. DECT telefoni, sms, mobiltelefoni,
webbmeddelande, mail, direktkontakt, Rakel mm.

5 Kommunikation/Information
Riktlinjer för kriskommunikation vid allvarlig händelse finns för Region
Kronoberg i syfte att fungera som ett stöd i kommunikationsarbetet. Där beskrivs
det hur arbetet ska fungera och hur uppgifter fördelas vid en allvarlig händelse.
Särskild krisledning ska tidigt i sin planering säkerställa en sambandslösning
mellan återsamlingsplats, uppsamlingsplats och avtransportplats. Särskild
krisledning ansvarar för att samordna informationen internt och externt.

6 Transport och logistik
6.1

Internt

Från avdelning/mottagning till återsamlingsplats:
 Personal på avdelning/mottagning avtransporterar enligt direktiv från
ansvarig arbetsledare.


LAS/motsvarande ansvarar för att rekrytera personal från andra enheter
som kan vara behjälplig vid evakueringen.

Från återsamlingsplats till uppsamlingsplats:
 Från återsamlingsplatsen transporteras patienter/anhöriga till annan lokal
inom sjukhuset alternativt utsedd uppsamlingsplats enligt direktiv från
TiB/särskild krisledning.


På uppsamlingsplats ska alltid finnas en utsedd ledningsansvarig och en
medicinskt ansvarig (läkare).



Uppsamlingsplatsen kan efter beslut från särskild krisledning bli en
alternativ vårdinrättning. Uppsamlingsplats kan betraktas som en tillfällig
vårdavdelning.



Intern kundservice kan hjälpa till med transporter av patienter och
utrustning.
Sida 6 av 11

Page 118 of 400

REGION KRONOBERG

6.2

Externt

Extern transport avses när patienter och utrustning ska flyttas utanför
sjukhusområdet, som t.ex. transport till vårdcentral, annat sjukhus eller annan
plats.
Transportresurser kan vara ambulanser, serviceresor och länstrafiken.
Ordinarie vårdpersonal följer, i möjligaste mån, med sina patienter.
Särskild krisledning ansvarar för att ta fram resurser till avtransport samt anvisa
avlämningsplats för patienter.

7 Återinflytt till ordinarie lokaler
Återinflyttning innebär att patienter och verksamhet kan flyttas tillbaka till
ordinarie lokaler. Detta kan ske när hotet är över och nödvändig teknisk
försörjning är säkrad. Särskild krisledning tar beslut när detta kan ske.
Under återinflyttning är särskild krisledning aktiverad. Återinflyttning kan pågå
under en längre tid.
Vid mindre omfattande evakueringar där inte hela sjukhuset är påverkat kan
patienter antingen återinflyttas till sina tidigare rum eller till avdelningar som är
opåverkad av händelsen.
Vid återflyttning är det viktigt att prioritera avdelningar såsom akutmottagning,
intensivvård, operation, hjärtintensiv mm

8 Utbildning och övning
All personal ska få regelbunden brandskyddsutbildning. Detta utgör grunden för
evakuering.

9

Utvärdering och uppföljning

Vid en evakueringshändelse (liksom all övrig beredskapshöjning) ska händelsen i
efterhand följas upp och utvärderas. Utvärderingen sker enligt särskild mall som
finns på interna webben under krisberedskap/mallar.
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10 Bilaga 1 Definitioner
Utrymning
Utrymning är när man akut måste lämna del av eller hela byggnaden för att rädda
liv. Detta sker vid t.ex. brand, spridning av gas, bombhot, översvämningar mm.
Enheter utryms omgående och patienter samt personal och besökande förflyttas
till anvisade återsamlingsplatser inomhus eller utomhus.
Utrymning sker enligt utrymningsplan vid brand.
Evakuering
Evakuering innebär flytt till annan vårdplats eller uppsamlingsplats efter
utrymning. Patienterna transporteras efter direktiv från särskild krisledning, som
har till uppgift att ta fram lämplig uppsamlingsplats alternativt vårdplatser på
annan avdelning. I begreppet evakuering inbegrips även transportfrågan
Återsamlingsplats
På förhand bestämd samlingsplats inomhus eller utomhus för patienter, personal
och besökande. Det huvudsakliga syftet är att lämna farligt område och att få en
bild av hur många personer som kan finnas kvar på farligt område.
Uppsamlingsplats
Samlingsplats för patienter och vårdpersonal där det medicinska
omhändertagandet sker (motsvarande tillfällig vårdavdelning). Här sker också
slutlig prioritering för eventuell vidare transport till alternativ vårdinrättning. På
uppsamlingsplats finns alltid en ledningsansvarig person och en medicinskt
ansvarig. Ordinarie vårdpersonal från den evakuerade enheten följer patienterna
Avtransportsplats
Plats där transporter avgår med patienter för vidare vård på annan vårdinrättning
eller till eget boende. Avtransportplatsen ska vara vald så att den underlättar
framkörning och ilastning. Om möjligt bör den vara i anslutning till centralhall,
ambulanshall, uppställning för taxi eller buss. På avtransportplats finns alltid en
avtransportledare som är från ambulans-organisationen. Särskild krisledning
beslutar om var avtransportplatser ska finnas.
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11 Bilaga 2 Registrering av evakuerade patienter
Datum:____________

Namn

Från
Prioritet Tid
Personnummer avdelning (röd, gul,
grön
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12 Bilaga 3 Registrering av evakuerad personal
Datum: _________

Namn

Från

Till

Personnummer

Plats och tid
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13 Bilaga 4 Registrering av evakuerade besökare
Datum: _____________
Namn

Evakuerad från
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 149. CBRN-plan för Region Kronoberg 17RK741

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa CBRN-plan för Region Kronoberg.
Sammanfattning
CBRN är en förkortning som står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och
nukleära (N) ämnen. Planen beskriver ansvar och organisatoriska förutsättningar för
Region Kronoberg vid en allvarlig CBRN-händelse.
Syftet med omhändertagandet av drabbade vid en CBRN-händelse är att snabbt och
effektivt få drabbade bort från ett hotat område till en säker plats, eliminera eventuella
skadliga ämnen, samt behandla symtom och skador. Målet för Region Kronoberg vid en
CBRN-händelse är att minimera konsekvenserna av somatiska och psykiska
följdverkningar för drabbade.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer CBRN-plan för Region Kronoberg.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastställa CBRN-plan för Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - CBRN-plan för Region Kronoberg
CBRN-Plan för Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK741
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-24

Regionstyrelsen

CBRN- plan för Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
att fastställa CBRN- plan för Region Kronoberg.

Sammanfattning
CBRN är en förkortning som står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R)
och nukleära (N) ämnen. Planen beskriver ansvar och organisatoriska
förutsättningar för Region Kronoberg vid en allvarlig CBRN-händelse.
Syftet med omhändertagandet av drabbade vid en CBRN-händelse är att snabbt
och effektivt få drabbade bort från ett hotat område till en säker plats, eliminera
eventuella skadliga ämnen, samt behandla symtom och skador. Målet för Region
Kronoberg vid en CBRN-händelse är att minimera konsekvenserna av somatiska
och psykiska följdverkningar för drabbade.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer CBRN- plan för Region Kronoberg.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

CBRN plan för Region Kronoberg
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1 Inledning
CBRN är en förkortning som står för kemiska(C), biologiska(B), radiologiska(R) och
nukleära(N) ämnen. Många av dessa ämnen kan förorsaka allvarliga skador på människa och
miljö.
Denna plan beskriver ansvar, organisatoriska förutsättningar för Region Kronoberg vid en
allvarlig CBRN-händelse.
”Krishanteringsplan Region Kronoberg ” ligger som grund vid en allvarlig CBRN-händelse.
Det är viktigt att all personal involverade i omhändertagandet av drabbade vid en CBRNhändelse har kunskap i eget skydd och säkerhet.
Arbetet vid en händelse med kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen följer samma
huvudprinciper som vid andra katastrofmedicinska händelser, men vid omhändertagande
måste särskilda aspekter beaktas.
1.1 Syfte och mål
Syftet med omhändertagandet av drabbade vid en CBRN-händelse är att snabbt och effektivt
få drabbade bort från ett hotat område till en säker plats, eliminera eventuella skadliga ämnen,
samt behandla symtom och skador.
Målet för Region Kronoberg vid en CBRN-händelse är att minimera konsekvenserna av
somatiska och psykiska följdverkningar för drabbade.

2 Krisledning
Samma krisledningsorganisation gäller vid allvarlig CBRN-händelse som vid annan allvarlig
händelse. Se krishanteringsplan för Region Kronoberg.

3 Kemisk händelse (C)
Information om farliga, kemiska ämnen finns i
– RiB (Integrerat beslutsstöd) som finns på Region Kronobergs webb
– Giftinformationscentralen som nås via SOS alarm
3.1 Ansvar och organisation i skadeområde
Varje organisation i händelsen fattar beslut inom ramen för den egna verksamheten.
Räddningstjänsten utför livräddande personsanering. Sjukvården bistår med prioritering av
skadade.
Räddningstjänsten ansvarar för indelning i het, varm och kall zon. Sjukvårdens kunskaper om
farliga ämnens akuta skadeverkan är viktiga för räddningstjänsten vid zonindelning. Zonernas
utformning och storlek kan behöva ändras på grund av skiftande vindriktning, förändrade
riskbilder eller för att anpassa dem efter händelseutvecklingen i övrigt.
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3.1.1

Het zon

Den heta zonen är den plats där utsläppet har inträffat eller pågår. Här är koncentrationen av
det farliga ämnet så hög att alla som vistas där måste ha särskild skyddsutrustning.
Vid övergången från den heta till den varma zonen upprättas en plats för personsanering av
drabbade. I närheten av denna saneringsplats upprättas också en saneringsplats för den
personal som har arbetat i den heta zonen.
3.1.2

Varm zon

Den varma zonen ligger utanför den heta zonen och utgör riskområdets yttre gräns.
I denna zon finns inget aktivt utsläpp eller läckage, dock kan man inte utesluta att det farliga
ämnet finns i luften och därför behöver personal som arbetar där använda personlig
skyddsutrustning och andningsskydd, utifrån den skyddsnivå som händelsen kräver.
I den varma zonen förvaras den utrustning som snabbt kan behövas i den heta zonen.
Den personal som har vistats i den varma zonen måste saneras innan de går ut i den kalla
zonen.
3.1.3

Kall zon

Den kalla zonen sträcker sig från den varma zonen till skadeområdets yttre gräns och fungerar
också som en avspärrning med två funktioner: dels att begränsa allmänhetens tillträde till
området, dels att ge sjukvården, polisen och räddningstjänsten ett eget arbetsområde.
I den kalla zonen kan personalen arbeta i den skyddsutrustning som situationen och väderleken
kräver.
3.2 Personlig skyddsutrustning
För sjukvården är den personliga skyddsutrustningen kroppsskydd och andningsskydd, se
dokumentet ”Personsanering och personligt skydd” som finns på interna webben.
I skadeområdet är det räddningsledaren och sjukvårdsledaren som i samverkan beslutar vilken
skyddsnivå som gäller för personal.
3.3 Prehospital sjukvårdsresurs
Om prehospital sjukvårdsresurs från sjukhusen larmas till skadeplats ska information om
ämnet om möjligt inhämtas från sjukvårdsledare på skadeplats innan avtransport från sjukhuset
eller på väg till skadeplats. Skyddsutrustning för kemisk olycka ska alltid medfölja.
3.4 Personsanering
Livräddande personsanering är en första hjälpen-åtgärd som räddningstjänsten ska utföra så
snart som möjligt efter det att en olycka har inträffat.
Sjukvården har ansvaret för fullständig sanering av drabbade (då detta krävs) som kommit i
kontakt med kemikalier och radioaktiva ämnen.
3.4.1

Grundprinciper

Räddningsledaren avgör i samråd med medicinskt ansvarig på skadeplats behov av sanering av
kontaminerade personer på skadeplats
Medicinskt ansvarig på skadeplats kan inhämta information om ämnet från:
 Bakjour kirurg och i samråd med denna bedöma behov av ytterligare åtgärder
 RIB
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3.4.2

SOS Alarm
Giftinformationscentralen

Livräddande personsanering

Det är viktigt att den livräddande insatsen genomförs snabbt.
Räddningstjänsterna ansvarar för beslut om och genomförandet av den livräddande
personsaneringen.
Personsaneringen utförs enligt följande:
1. avbryt exponering (alltid),
2. avklädning (alltid)
3. avspolning med vatten och eventuellt med tvållösning (efter beslut av räddningstjänst)
Syftet med personsaneringen är att rädda liv genom att avbryta exponering för ämnet, genom
att flytta den drabbade från utsläppskällan och avlägsna ämnet. Räddningstjänsten utför alltid
den livräddande personsaneringen vid övergången från het till varm zon.
Efter livräddande personsanering kan sjukvårdspersonalen omhänderta den drabbade för
transport till sjukhus. I varje enskilt fall görs en riskbedömning om den drabbade går att
transportera i ambulans till sjukhus för eventuell fullständig personsanering. Det är beroende
av det kemiska ämnets skadeverkan.
3.4.3

Fullständig personsanering på sjukhus

Om den livräddande personsaneringen inte är tillräcklig för att helt avbryta exponeringen av
det farliga ämnet genomför sjukvårdspersonalen en fullständig personsanering på sjukhus.
Med fullständig personsanering menas att det farliga ämnet avlägsnas på sådant sätt och i sådan
omfattning att skadeverkan på den drabbade upphör och att det inte finns risk att omgivningen
kontamineras.
Generellt gäller att:
- kontaminerade inte får tas in på sjukhusen före sanering
- bakjour kirurg ansvarar för att, i samråd med bakjour medicin, bedöma behov av
fullständig personsanering
- i anslutning till sjukhusens akutintag finns saneringsmöjligheter i form av
saneringsstation (Växjö) och saneringstält (Ljungby).
Akutmottagningens personal ansvarar för sanering
- personlig skyddsutrustning ska användas
- personalen ska vara utbildad och övad för sina uppgifter
3.5 Antidoter
Finns på:
 sjukvårdscontainer
 akutmottagningarna
 apoteket som har en jourhavande farmacevt som kan nås via telefonväxeln
3.6 Beredskapslager
Socialstyrelsen har vissa antidoter mot kemiska ämnen. För att rekvirera dessa kontaktas
Socialstyrelsens TiB (Tjänsteman i beredskap) via Region Kronobergs TiB som nås via SOS
Alarm, telefon: 08- 454 24 16.
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4 Biologisk händelse (B)
Epidemisk/pandemisk händelse skiljer sig på många sätt från andra allvarliga händelser.
Inledningen är oftast inte lika dramatisk utan epidemin upptäcks oftast genom att hälso- och
sjukvården får ta hand om ett ökat antal patienter med likartad symtomatologi.
En epidemi/pandemi kan också pågå under en längre tid, något som försvårar möjligheten att
upprätthålla en hög bemanning. För mer information se Epidemi-och influensa pandemiplan
för Region Kronoberg.

5

Radiak/Nukleär händelse (RN)

Radioaktiva ämnen används inom många områden och på många platser i samhället,
t ex inom sjukvården, forskning, industri och kärnkraftsindustri. I Sverige finns kärntekniska
anläggningar i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
En allvarlig händelse med radioaktiva ämnen följer samma huvudprinciper som vid en allvarlig
händelse med farliga ämnen men med en viktig skillnad i omhändertagandet av drabbade.
Medicinsk behandling ska alltid genomföras som första prioritet och därför kan drabbade
komma att tas in på akutmottagningen utan föregående sanering. Sanering av drabbade,
personal och lokaler får i dessa speciella fall utföras i efterhand
Livräddande åtgärder och andra akut insatskrävande tillstånd ska alltid prioriteras
och får aldrig fördröjas av saneringsåtgärder.
Strålningsrisken för personalen under den begränsade tid som krävs för att utföra de
livräddande insatserna är mycket låg.
5.1 Risker
Olyckor med radioaktiva ämnen kan förekomma bland annat:
- vid kärntekniska anläggningar för energiproduktion i eller utanför Sverige
- med kärnenergidrivna fartyg i eller utanför svenska farvatten
- med kärnenergidrivna satelliter som störtar i Sverige
- vid användning av radioaktiva preparat inom sjukvård, forskning och industri
- vid transporter med radioaktivt material
- vid olyckor med kärnvapenutrustning
- genom användning av ”smutsiga bomber”
5.2 Larmvägar
Larm kommer från TIB (tjänsteman i beredskap) till sjukhusfysiker.
Från nationella myndigheter kan larmet komma direkt till sjukhusfysiker som
då kontaktar TiB.
5.3 Kontakt med sjukhusfysiker
Kontakt med sjukhusfysiker sker via telefonväxeln på Centrallasarettet i Växjö.
Om sjukhusfysikern inte går att nå kontaktas TiB vid Strålsäkerhetsmyndigheten via SOS
Alarm. TiB vid Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna ge råd inom 10 minuter.
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5.4 Arbete i skadeområde
Arbetet i skadeområdet följer samma principer som vid en händelse med farliga ämnen.
Räddningstjänsten bedömer riskzoner och ansvarar för upprättande av het, varm och kall zon.
Räddningstjänsten ansvarar för beslut om och genomförandet av den livräddande
personsaneringen av drabbade.
5.5 Dosimeter
Dosimeter ska användas av ambulanspersonal under insatser i strålningsmiljö. Mätningen på
ambulanspersonal som har dosimeter används för bedömning av stråldos till övrig
sjukvårdspersonal som befunnit sig i skadeområdet. Totalt finns tio direktvisande
persondosmätare på ambulansstationen i Växjö som ska användas vid radiakolycka.
Efter användning lämnas dosimetern till Medicinsk Fysik och Teknik (MFT), Växjö.
Vid arbete på akutmottagning kan MFT tillhandahålla ytterligare persondosimetrar,
sjukhusfysikern fattar detta beslut.
5.6 Personligt skydd
Den skyddsutrustning som finns för händelse med farliga ämnen är fullt tillräcklig även vid en
händelse med radioaktiva ämnen. För sjukvården består den personliga skyddsutrustningen av
kroppsskydd och andningsskydd-, se bilaga ”Personsanering och personligt skydd” som finns
på webben.
5.7 Sanering på sjukhus
Sjukhusfysikern är den som bedömer behov av sanering på sjukhus. Om sjukhusfysiker inte går
att nå ska den drabbade saneras om dennes tillstånd tillåter detta.
Personal från MFT utför en första mätning av drabbade med strålskyddsinstrument för att
avgöra omfattningen av kontaminering och behov av sanering. För detta utnyttjas i första hand
mätutrustning på MFT, Växjö.
Sanering av drabbade utförs i den fasta saneringsstationen på Centrallasarettet i Växjö
och/eller i saneringstält på lasarettet i Ljungby.
Sanering utförs av akutmottagningens personal. Skyddsutrustning med skyddsdräkt och
andningsskydd ska användas.
Skyddsdräkten stoppar inte strålningen från den drabbade, men ska användas vid sanering för att
förhindra att den sjukvårdspersonal som utför sanering blir radioaktivt kontaminerad av ämnet.
Personsaneringen utförs enligt följande:
- Samtliga kläder tas av och placeras i identitetsmärkt, gul plastsäck som sedan försluts.
Säcken med patientens tillhörigheter omhändertas av MFT för strålningsmätning.
- Den drabbade ska saneras rikligt med tvål och ljummet vatten, håret
tvättas noga. Obs! var noga med att skölja vattnet från ansiktet för att
undvika att den radioaktiva kontaminationen rinner in i näsa och mun
och därmed orsakar internkontamination.
- Efter varje saneringsomgång utförs en strålningsmätning. Saneringen
upprepas till dess att sjukhusfysiker bedömer att det inte längre ger
något resultat.
Se också bilaga ”Personsanering och personligt skydd” som finns på webben.
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5.8 Sanering av personal, utrustning mm
Kontaminerade lokaler, ambulanser, utrustning etc. saneras under ledning av
personal från MFT.
Sanering av personal:
- Ta av skyddsdräkten. Skyddsdräkten läggs i gul plastsäck, försluts och
omhändertas senare av MFT för destruktion.
- Sanera med rikligt med tvål och ljummet vatten, håret tvättas noga.
Obs! var noga med att skölja vattnet från ansiktet för att undvika att
den radioaktiva kontaminationen rinner in i näsa och mun och därmed
orsakar internkontamination.
Efter varje saneringsomgång utförs en strålningsmätning. Saneringen upprepas till dess att
sjukhusfysiker bedömer att det inte längre ger något resultat.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 150. Remissyttrande – Vaccinationsplan vid influensapandemi,
Planeringsstöd till landsting och regioner 17RK940

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Folkhälsomyndigheten.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Folkhälsomyndigheten beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell
beredskapsplan som garanterar leverans av pandemivaccin vid händelse av en pandemi.
Som komplettering till den nationella beredskapsplanen har en vaccinationsplan, denna
remiss, tagits fram som ska fungera som stöd för landsting/regioners planering inför
hantering och genomförande av vaccination vid en pandemi.
Region Kronoberg tycker att planeringsunderlaget är ett bra stöd och komplement till
Region Kronobergs lokala beredskapsplanering gällande en eventuell framtida
massvaccination vid pandemi. Gällande ordinationsrätt och registrering av
vaccinationerna är det viktigt att nationella myndigheter fortsätter att verka för att få till
de ändringar i lagar och förordningar som beskrivs i dokumentet.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Folkhälsomyndigheten.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017
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Page
Page136
1 ofof2400

Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK940
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-13

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Vaccinationsplan vid
influensapandemi, Planeringsstöd till landsting och
regioner. Ärendenummer: 02564-2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Folkhälsomyndigheten beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell
beredskapsplan som garanterar leverans av pandemivaccin vid händelse av en
pandemi. Som komplettering till den nationella beredskapsplanen har en
vaccinationsplan, denna remiss, tagits fram som ska fungera som stöd för
landsting/regioners planering inför hantering och genomförande av vaccination
vid en pandemi.
Region Kronoberg tycker att planeringsunderlaget är ett bra stöd och komplement
till Region Kronobergs lokala beredskapsplanering gällande en eventuell framtida
massvaccination vid pandemi. Gällande ordinationsrätt och registrering av
vaccinationerna är det viktigt att nationella myndigheter fortsätter att verka för att
få till de ändringar i lagar och förordningar som beskrivs i dokumentet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Jörgen Tagesson
Planeringsdirektör

Remiss: Vaccinationsplan vid influensa pandemi
Remissyttrande över Vaccinationsplan vid influensapandemi,
Planeringsstöd till landsting och regioner. Ärendenummer: 025642016
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Diarienr: 17RK940
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-13

Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
registrator@folkhalsomyndigheten.se

Remissyttrande – Vaccinationsplan vid
influensapandemi, Planeringsstöd till landsting och
regioner. Ärendenummer: 02564-2016.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Folkhälsomyndigheten beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att planeringsunderlaget är ett bra stöd och komplement
till Region Kronobergs lokala beredskapsplanering gällande en eventuell framtida
massvaccination vid pandemi. Gällande ordinationsrätt och registrering av
vaccinationerna är det viktigt att nationella myndigheter fortsätter att verka för att
få till de ändringar i lagar och förordningar som beskrivs i dokumentet.
Synpunkter
Planeringsunderlaget ger bra och ingående beskrivning av de upphandlade
vaccinerna inklusive praktiska detaljer såsom beredning och lagring av vaccinerna,
vilket underlättar den lokala planeringen i händelse av massvaccination. Likaså
beskrivs distributionskedjan, prioritering och fördelning av doser överskådligt och
bra. Även praktiska exempel från arbetet under pandemin 2009 beskrivs och
innehåller värdefulla tips om hur en vårdgivare kan planera och genomföra en
massvaccination.
Gällande dokumentation av givna vaccinationer är det tydligt vad som skall
journalföras, men samtidigt lyfts brister i det nationella vaccinregistret (NVR)
fram, t.ex. får inte riskgruppstillhörighet och dosnummer registreras i det enligt
dagens lagar och förordningar. För att kunna följa vaccinationstäckning, effekt och
säkerhet av vaccinen under en pandemi krävs ett register där dessa uppgifter går att
få fram och således behöver både lagen (2012:453) om register över nationella
vaccinationsprogram och bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255) ändras
enligt de förslag som framgår i dokumentet. Region Kronoberg vill betona att det
är viktigt att dessa ändringar sker innan en eventuell ny pandemi uppstår.
I samband med pandemin år 2009 uppstod problem med ordinationen av vaccin
pga. att endast läkare och sjuksköterskor med viss utbildning (SOSFS 2000:1) var
behöriga att ordinera vaccin självständigt enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om influensavaccination. Detta löstes senare under
massvaccinationen genom att Socialstyrelsen utfärdade en föreskrift som
möjliggjorde att en vårdgivare kunde förklara en sjuksköterska behörig att ordinera
Sida 1 av 2
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK940
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-13

läkemedel mot influensa A. I dokumentet beskrivs en möjlig lösning på
ovanstående problem genom att Folkhälsomyndigheten redan i förväg skulle
kunna ge ut övergripande vaccinationsrekommendationer i händelse av en
influensapandemi och Socialstyrelsen skulle då också kunna hänvisa till dessa
rekommendationer i deras förskrift. Detta arbete pågår och Region Kronoberg
anser att detta är av största vikt för att underlätta en eventuell framtida
massvaccination.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Landstingen och regioner

Handläggare
Salumeh Bastami

Vårt ärendenummer
02564-2016
Datum
2017-04-24
Sida
1 (2)

Remiss: Vaccinationsplan vid influensa pandemi
Den 2 maj 2016 har Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen (S2015/594/FS) tecknat
avtal med två vaccinleverantörer som garanterar leverans av pandemivaccin vid händelse av en
pandemi. Som komplettering till den nationella beredskapsplan har en vaccinationsplan tagit
fram som ska fungera som stöd för landsting/ regionens planering inför hantering och
genomförande av vaccination vid en pandemi. Dokumentet riktar sig framförallt till
smittskyddsläkare och landstingens beredskapssamordnare.
Vaccinationsplanen består av ett huvuddokument samt sju bilagor.
Skicka svaret via epost till registrator@folkhalsomyndigheten.se. Remissvar kan även skickas
till: Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna. Märk remissvaret med ärendenummer: 02564-2016
.
Senaste dag för svar på remissen är måndag den 22 maj 2017.
Vid frågor kontakta
Salumeh Bastami, tel. 010-205 2103
Salumeh.bastami@folkhalsomyndigheten.se
Med vänliga hälsningar
Salumeh Bastami
Utredare
Enheten för beredskap och krishantering

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se
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Vårt ärendenummer
02564-2016
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Sändlista remissinstanser
Landsting och regioner

Landstinget Blekinge landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Landstinget Dalarna landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Landstinget i Kalmar län landstinget@ltkalmar.se
Region Uppsala region.uppsala@regionuppsala.se
Landstinget i Värmland info@liv.se
Landstinget Sörmland landstinget.sormland@dll.se
Landstinget Västernorrland landstinget.vasternorrland@lvn.se
Landstinget Västmanland landstinget@ltv.se
Region Norrbottens läns landsting regionnorrbotten@norrbotten.se
Region Gotland (landsting) regiongotland@gotland.se
Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se
Region Halland (landsting) regionen@regionhalland.se
Region Jämtland Härjedalen region@regionjh.se
Region Jönköpings län regionen@rjl.se
Region Kronoberg region@kronoberg.se
Region Skåne region@skane.se
Region Örebro län regionen@regionorebrolan.se
Region Östergötland region@regionostergotland.se
Stockholms läns landsting landstinget@sll.se
Västerbottens läns landsting landstinget@vll.se
Västra Götalandsregionen post@vgregion.se
Smittskyddsenheter

Landstinget Blekinge smittskyddslakaren@ltblekinge.se
Landstinget Dalarna smittskydd.dalarna@ltdalarna.se
Landstinget i Kalmar län smittskyddlsk@ltkalmar.se
Region Uppsala uppsala.smittskyddslakaren@lul.se
Landstinget i Värmland smittskydd@liv.se
Landstinget Sörmland smittskydd.vardhygien.sorml@dll.se
Landstinget Västernorrland smittskyddsenheten@lvn.se
Landstinget Västmanland smittskydd@ltv.se
Region Norrbottens läns landsting smittskydd@nll.se
Region Gotland (landsting) smittskydd@gotland.se
Region Gävleborg smittskydd@regiongavleborg.se
Region Halland (landsting) smittskydd@regionhalland.se
Region Jämtland Härjedalen smittskydd.vardhygien@regionjh.se
Region Jönköpings län smittskydd.vardhygien@rjl.se
Region Kronoberg smittskyddet@kronoberg.se
Region Skåne smittskydd.skane@skane.se
Region Örebro län smittskydd@regionorebrolan.se
Region Östergötland smittskyddsenheten@regionostergotland.se
Stockholms läns landsting registrator@smittskyddstockholm.se
Västerbottens läns landsting smittskydd@vll.se
Västra Götalandsregionen smittskydd@vgregion.se

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Page 142 of 400

Vaccinationsplan vid
influensapandemi
Planeringsstöd till landsting och regioner

Page 143 of 400

Page 144 of 400

Vaccinationsplan vid
influensapandemi
Planeringsstöd till landsting och regioner

Page 145 of 400

Bindningar och jäv
För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms
eventuella intressekonflikter och jäv inom ramen för anställningsförhållandet.
När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i Folkhälsomyndighetens arbete med
rapporter kräver myndigheten att de lämnar skriftliga jävsdeklarationer för potentiella intressekonflikter
eller jäv. Sådana omständigheter kan föreligga om en expert t.ex. fått eller får ekonomisk ersättning
från en aktör med intressen i utgången av den fråga som myndigheten behandlar eller om det finns ett
tidigare eller pågående ställningstagande eller engagemang i den aktuella frågan på ett sådant sätt att
det uppkommer misstanke om att opartiskheten inte kan upprätthållas.
Folkhälsomyndigheten tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle försvåra
en objektiv värdering av det framtagna materialet och därmed inverka på myndighetens möjligheter att
agera sakligt och opartiskt. Bedömningen kan mynna ut i att experten kan anlitas för uppdraget
alternativt att myndigheten föreslår vissa åtgärder beträffande expertens engagemang eller att
experten inte bedöms kunna delta i det aktuella arbetet.
De externa experter som medverkat i framtagandet av denna rapport har inför arbetet i enlighet med
Folkhälsomyndighetens krav lämnat en deklaration av eventuella intressekonflikter och jäv.
Folkhälsomyndigheten har därefter bedömt att det inte föreligger några omständigheter som skulle
kunna äventyra myndighetens trovärdighet. Jävsdeklarationerna och eventuella kompletterande
dokument utgör allmänna handlingar som normalt är offentliga. Handlingarna finns tillgängliga på
Folkhälsomyndigheten.

_________________
Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice,
e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.
Den kan även laddas ner från: www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/.
Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och
illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd
att använda dem.
© Folkhälsomyndigheten, 20xx.
Artkelnummer: xxxxx
ISBN XXXX (pdf)
ISBN XXXX (print)
Foto/Illustration omslag: Förnamn Efternamn/Bildbyråns namn.
Foto inlaga: s. X Förnamn Efternamn/Bildbyråns namn.
Grafisk produktion: AB Företag.
Tryck: AB Företag, Ort, 20xx.
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Förord
Det här planeringsunderlaget ska fungera som ett stöd för landstingens och
regionernas planering av hur de ska hantera och genomföra vaccination vid en
pandemi.
Målgruppen är framför allt smittskyddsläkare och landstingens
beredskapssamordnare som ska planera och organisera sin verksamhet för
vaccination vid en pandemi.
Vaccinationsplanen har tagits fram av Salumeh Bastami (projektledare), Anita
Lundin, Andreas Jacks, Anna-Lena How, AnnaSara Carnahan, Mia Brytting, Lisa
Brouwers, Tobias Fasth och Susanna Karregård. Enhetschefen Annika Elmgart och
avdelningschef Anders Tegnell varit involverad i den slutliga utformningen. De
övriga deltagarna nämns i bilaga 1.
Folkhälsomyndigheten april 2017

Anders Tegnell
Avdelningschef
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Förkortningar
EEC

European Economy Community
(Europeiska ekonomiska gemenskapen)

EMA

European Medicines Agency
(Europeiska läkemedelsmyndigheten)

H

Hemagglutinin

GSK

GlaxoSmithKline

LV

Läkemedelsverket

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

N

Neuraminidas

NVR

Nationellt vaccinationsregister

NPG

Nationella pandemigruppen

NPL

Nationellt produktregister för läkemedel

PDL

Patientdatalagen

SCB

Statistiska centralbyrån

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

WHO

World Health Organisation
(Världshälsoorganisationen)
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Ordlista
Adjuvans

Ämne som ges tillsammans med virusantigenet
för att förstärka immunsvaret vid vaccination

Antigen

Kroppsfrämmande ämne som framkallar en
reaktion hos immunförsvaret

Batch/Sats

En viss mängd vaccin som produceras vid
samma tillfälle och som märks med batch/satsnummer. Kan även kallas lot och lotnummer

Frisläppande av vaccin

Process där sakkunnig person enligt
tillverkningstillstånd skriftligen intygar att varje
batch/sats har tillverkats med god kvalitet (enligt
standard om god tillverkningssed).

Mock up-vaccin

Modellvaccin som innehåller ett virus med
pandemisk potential

Nationellt produktregister för
läkemedel

Register som innehåller kvalitetssäkrad
information från olika aktörer om samtliga
godkända läkemedel i Sverige.

NPL-id

Nationell unik identifiering av ett läkemedel
som inkluderar nivåerna namn, beredningsform
och styrka. Sifferkod som genereras av
Läkemedelsverket.

Pandemisk influensa

Orsakas av influensavirus av ny typ som
uppkommit genom antigeniskt skifte eller direkt
smitta från djur, mot vilken jordens befolkning
saknar immunologiskt skydd och som kan
spridas över stora delar av jordklotet.

Reservnummer

Ett tillfälligt nummer som används för att kunna
identifiera en patient med sin
vårddokumentation när personnummer eller
samordningsnummer saknas

Samordningsnummer

En identitetsbeteckning på en person som inte är
folkbokförd i Sverige
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Säsongsinfluensa

Orsakas av influensavirus av en eller flera typer
som redan cirkulerar bland jordens befolkning
men som under eller mellan influensasäsonger
kan genomgå mindre förändringar till följd av
antigenisk drift.
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Inledning
Där det i det här dokumentet står landsting avses både landsting och regioner.

Syfte och mål
Det här planeringsunderlaget är tänkt att fungera som stöd för landstingens
planering av hur de ska hantera och genomföra vaccination vid en pandemi.
Dokumentet ger även en kort beskrivning av involverade nationella myndigheters
roller och ansvar. Dokumentet riktar sig framförallt till smittskyddsläkare och
landstingens beredskapssamordnare.
Dokumentet berör även principer för prioritering, fördelning och leverans av
vaccinerna samt registrering och uppföljning av vaccinationsarbetet.

Ansvarsfördelning
Flera aktörer på nationell, regional och lokal nivå behöver samverka för att
förebygga och hantera spridningen av en pandemisk influensa.
Ansvarsfördelningen för de aktörer som är involverade i arbetet mot en pandemi
framgår av den nationella pandemiplanen (1). Rollfördelningen bland de aktörer
som har ansvar i samband med vaccinationsarbetet vid en pandemi beskrivs nedan.
Regeringen
Regeringen ansvarar för finansieringen av vaccininköp.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten ansvarar för avtalen om pandemivaccin som omfattar inköp
och distribution av pandemivacciner till landstingen. Myndigheten ansvarar för att
utarbeta rekommendationer till landstingen om prioritering för vaccination. Det är
myndighetens ansvar att övervaka influensapandemins utveckling och följa upp
vaccinationstäckning och vaccineffektivitet.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ansvarar för att utfärda föreskrifter om hantering av läkemedel
inom hälso- och sjukvården, inklusive vaccinationsverksamhet.
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket medverkar i utredning av nya pandemivaccin som godkänns i
EU. Läkemedelsverket ska godkänna licensförskrivning av pandemivaccin om
sådant behov uppstår. Myndigheten svarar även för frisläppande i Sverige av
tillverkade vaccinbatcher.
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Läkemedelsverket ansvarar för att löpande göra nytta–riskbedömning av
pandemivaccinen när dessa används eller när annan ny kunskap blir tillgänglig,
t.ex. från kliniska studier. Det är också myndighetens uppgift att snabbt kunna ge
kvalitetssäkrade svar på produktrelaterade frågor från hälso- och sjukvården och
allmänheten.
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan vid behov stödja landsting och
kommuner vid upphandlingar av transporter av vaccin till vaccinatörer samt
samordna informationsinsatserna och upprätta kommunikationskanaler. SKL
kommer att vara delaktigt i framtagning av processen kring avrop av vaccination.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer samordning av
myndigheternas kommunikation. Myndigheten stödjer centrala myndigheters,
länsstyrelsers, landstings och kommuners arbete med att identifiera samhällsviktiga
verksamheter.
Länsstyrelser
Länsstyrelserna identifierar samhällsviktig verksamhet i sina respektive
geografiska områden som ett led i deras risk- och sårbarhetsanalys.
Landstingen
Landstingen ansvarar för att genomföra vaccinationerna och för att säkerställa den
organisation och kringutrustning som behövs för att klara detta.
Smittskyddsläkare
Smittskyddsläkaren ansvarar för att ta fram en vaccinationsplan för sitt landsting
och ansvarar för att fördela tillgängligt pandemivaccin utifrån nationella
rekommendationer.
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Vaccination vid en influensapandemi
Pandemivaccin
Under en pandemi är vaccination med ett anpassat pandemivaccin den bästa
åtgärden för att minska sjuklighet och dödlighet i den utsatta befolkningen och för
att motverka fortsatt smittspridning. Vid en pandemi kommer vaccin mot det
pandemiska viruset att tillverkas och kan komma att erbjudas till hela eller delar av
Sveriges befolkning beroende på den aktuella situationen.
Vaccin som används vid en influensapandemi skiljer sig från
säsongsinfluensavaccin. Ett pandemivaccin innehåller bara 1 virusstam, till skillnad
från säsongsinfluensavaccinerna som innehåller 3 eller 4 stammar. De flesta
pandemivacciner innehåller adjuvans eller en högre halt av virusantigen för att
förstärka immunsvaret efter vaccination. Alla för närvarande tillgängliga vacciner
är avdödade och det är troligt att två doser med minst 3 veckors mellanrum
kommer att krävas för att uppnå fullgott skydd.
Tillgängliga pandemivacciner för Sverige
Sverige har ingått avtal med två vaccinproducenter om leverans av influensavaccin
vid en pandemi: GlaxoSmithKline (GSK) och Seqirus (f.d. Novartis). Båda
vaccinerna är modellvacciner (mock up-godkända med H5N1-stam) och innehåller
adjuvans. Avtalen är giltiga i fyra år (till och med den 2 maj 2020) och innebär att
producenterna vid en pandemi ska kunna leverera totalt 17,8 miljoner vaccindoser
under 4–6 månader. Leveranser till Sverige startar så snart den första satsen av
producerat vaccin är frisläppt enligt kontrollförfarandet, vilket beräknas vara cirka
4–5 månader efter det att vaccinstammen identifierats och levererats till
vaccinproducenterna.
Effekt och säkerhet av avtalade vacciner
De effektstudier som är genomförda på mock up-vaccinen visar på en god
immunrespons, både i form av antikroppsproduktion och cellmedierat svar (2, 3).
Eftersom det nya pandemivirusets egenskaper till stor del är okända behöver nya
effektstudier göras när den nuvarande virusstammen i mock up-vaccinet ersätts av
det aktuella pandemiviruset. Flera länder kommer att vara involverade i dessa
effektstudier som genomförs av vaccinproducenterna. Protokoll för sådana studier
är i förväg beskrivna i producenternas riskhanteringsplaner och är godkända av den
europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).
Pandemivaccinens säkerhet förutsätts vara likvärdig med den som har rapporterats
för respektive mock up-vaccin. Samtliga biverkningar som förekommer efter en
vaccination ska rapporteras till Läkemedelsverket som i sin tur vidareförmedlar
dessa till EMA och berörd vaccinproducent. Säkerheten för vaccinerna kommer att
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följas upp av respektive tillverkare inom ramen för studier som ingår i den
godkända riskhanteringsplanen. Man kan också förutsätta att nationella
uppföljningar kommer att ske i många länder som har möjlighet att följa
vaccinationskampanjen genom effektiv registrering av vaccinationer och
biverkningar. Dessutom kommer det att införas en utvidgad övervakning av
misstänkta biverkningar både på nationell och internationell nivå. Uppföljning av
vaccinens effekt och säkerhet beskrivs närmare längre fram i dokumentet (se
Uppföljning).
Beställning
Kort efter att WHO har deklarerat att en influensapandemi föreligger ska avrop
från avtalen ske. För att öka leveranssäkerheten bör avrop ske från båda avtalen.
Processen om hur avrop ska tas fram i samråd med SKL

Rekommendationer och prioritering för vaccination
Vid en pandemi kommer rekommendationer om vilka som ska erbjudas
vaccination att utarbetas av Folkhälsomyndigheten. Utifrån dessa
rekommendationer erbjuder landstingen vaccination till sina invånare.
Leveranser av vaccin kommer att ske veckovis från första möjliga leveransdatum,
vilket innebär att det kommer att råda viss brist på vaccin inledningsvis varför
prioriteringar kan bli nödvändiga. Strategier och prioriteringar för vaccination
måste kontinuerligt bedömas och omprövas baserat på den aktuella informationen
om pandemins epidemiologiska och kliniska förlopp, existerande korsimmunitet i
befolkningen, tillgången till vaccin och vaccinets säkerhet. Ett verktyg är under
utveckling för strukturerad riskvärdering och dokumentation av gemensamma
ställningstaganden, vilket är nödvändigt för att utforma och löpande uppdatera
rekommendationerna.
Beroende på pandemins spridning och allvarlighetsgrad prioriteras de grupper som
behöver vaccineras som skydd mot svår sjukdom och död i likhet med de
rekommendationer som finns för säsongsinfluensa (4). Utöver medicinska
prioriteringar kan det under en pandemi tillkomma andra grupper som kan behöva
tas in i en vaccinationsprioritering:


vårdpersonal i första ledet: akutvårdare, ambulanspersonal och övriga
som vårdar de influensasjuka



övrig vårdpersonal



”blåljuspersonal” som poliser och brandmän



andra samhällsviktiga verksamheter.
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Organisation i landstingen
Skillnader mellan landstingen i befolkningsstorlek och geografi gör det svårt att ge
en allmängiltig vägledning för hur vaccinationsarbetet ska organiseras.
Erfarenheten från pandemin 2009 (5) visar att det är viktigt att planeringsarbetet
kommer igång tidigt för att etablera en fungerande ledningsstruktur och att
bemanna den. Vid planering av den övergripande hanteringen av en pandemi
behöver hänsyn tas till de särskilda organisatoriska behov som finns för att kunna
hantera vaccinleveranser och genomföra vaccinationer under en utsträckt period.
De operativa grupper som sätts upp bör få så stort mandat som möjligt för att få
arbetet att flyta snabbt och smidigt. Det är också viktigt att ha direkta
kommunikationsvägar till centrala beslutsfattare, så att de kan fatta beslut av
principiell karaktär och stödja det operativa arbetet. Bäst fungerar arbetet då man
bygger på befintliga strukturer och rutiner som redan finns i vardagen.
De funktioner som bör finnas i organisationen är bland annat logistik,
uppföljning/återrapportering och kommunikation.
Oavsett hur landstingen väljer att organisera vaccinationsarbetet är det viktigt att
detta planeras för att kunna pågå under en lång tid. Bemanningen måste beaktas
utifrån detta. Det är även viktigt att de som får specifika roller frigörs så långt det
är möjligt från sina normala arbetsuppgifter. Viktigt att tänka på är att det även kan
bli svårare att ta in ny personal när arbetet har tagit fart och kontaktvägar,
erfarenheter och kunskap har byggts upp. För att minska svårigheter med
bemanning är det bra att i förväg utarbeta rutinbeskrivningar samt utbilda och öva
berörd personal. Det kommer vara svårt att bedöma hur arbetskrävande
vaccinationskampanjen kommer att bli i ett tidigt skede, och det kan därför vara
fördelaktigt att planera för ett scenario med massvaccination och sedan skala ned
om vaccinationsbehovet visar sig vara mindre, istället för det omvända.
När WHO deklarerat att en influensapandemi föreligger är det viktigt att snabbt
aktivera och bemanna den regionala organisationen för vaccinhantering.
I bilaga 2 finns fyra exempel på hur vaccinationsarbetet kan organiseras lokalt.

Distribution och hantering av vaccin
Under en pandemi är det avgörande att distribution och hantering av vacciner
fungerar så optimalt som möjligt. För att distributionen ska fungera krävs noggrann
planering och att nödvändiga förberedelser genomförs på nationell, regional och
lokal nivå. Men förutsättningarna för planering och genomförande är annorlunda
än vad som normalt gäller vid distribution av läkemedel. Till exempel kan det vara
brist på personal, svårt att få fram transporter och så stor efterfrågan på vaccin att
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man måste planera för att kunna vidta olika säkerhetshöjande åtgärder som normalt
sett inte behövs vid transport av vaccin.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för att fördela och distribuera de veckovisa
leveranserna av vaccin från vaccinproducenterna till en överenskommen plats i
respektive landsting, t.ex. ett sjukhusapotek eller motsvarande.
Varje enskilt landsting ansvarar för att planera och förbereda den fortsatta
distributionen och genomförandet av vaccinationsarbetet inom landstinget.
Den som upprättar regionala logistikplaner bör planera för att pandemivaccinen
kommer att levereras under en utsträckt tidsperiod (4–6 månader). Det är viktigt att
planeringen är flexibel och kan hantera olika vaccinationsstrategier – från
vaccination av hela befolkningen med en dos innan nästa dos ges till att
riskgrupper vaccineras med två doser innan övriga grupper vaccineras.
Underlag till planeringen av distribution och hantering finns i avsnittet Prognos
och i bilaga 3 Teoretiskt exempel på veckoleveranser.
Leveranser av vaccin
I samband med att vaccinen beställs kommer arbetet med att förbereda för
leveranser att startas upp. Då ska landstingen anmäla till vilken leveransplats,
sjukhusapotek eller motsvarande, de önskar få vaccin levererat. Det är viktigt att
det sjukhusapotek eller motsvarande som väljs har förutsättningar att hantera
vaccinet i en obruten kylkedja ända ut till vaccinatörerna.
Vaccinproducenterna räknar med att de kan börja leverera vaccin 4–5 månader
efter det att vaccinstammen identifierats och distribuerats till dem. Leveranserna
kommer att ske veckovis till Folkhälsomyndighetens distributionscentral
(distribunal) under en total period om 4–6 månader.
Produktionen av vaccin med nya virustyper kan inte helt förutses och det kan
uppstå förseningar. De två avtalade vaccinen framställs dessutom enligt
produktionsmetoder som är något olika. Det är därför högst troligt att det ena
vaccinet blir tillgängligt tidigare än det andra, vilket man behöver ta hänsyn till vid
fördelningen av vaccin ut till vaccinatörerna.
Behovet av att få ut vaccin så fort som möjligt måste vägas mot behovet av att
kunna leverera och hantera vaccin i en optimerad och strukturerad ordning.
Erfarenheterna från pandemin 2009, då de första vaccinleveranserna kom i
samband med att influensan tog fart, talar för vikten av att få ut vaccinen så fort
som möjligt, istället för att fördröja och buffra upp vaccin för att kunna leverera i
en jämn och förutsägbar takt.
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Leveransmottagare

Så snart vaccinet anländer till distribunalen kommer Folkhälsomyndigheten att
leverera vaccinet vidare till den leveransplats (sjukhusapotek eller motsvarande)
som landstinget har utsett som mottagare. Större landsting kan få leverans till
ytterligare någon plats.
Respektive landsting ansvarar för den fortsatta distributionen enligt de planer som
utarbetats regionalt. Det är landstingens ansvar att sluta de avtal som behövs för att
klara den fortsatta hanteringen och distributionen av vaccinen inom respektive
sjukvårdsområde. Detta ansvar gäller även när privata vaccinatörer anlitas.
Ankomstkontroll

När vaccinet anländer till landstingens leveransplats ska en okulärbesiktning göras
genom att ansvarig mottagare inspekterar alla transportkartonger för att se att ingen
skadats och att inga temperaturindikatorer har lösts ut. Mottagaren kontrollerar
samtidigt att antalet doser som levererats stämmer överens med följesedeln och
aviseringen. Om mottagaren noterar någon avvikelse ska den anmälas direkt. Hur
återrapportering ska ske och hur eventuella returer ska göras kommer att preciseras
i mer detaljerade instruktioner när transportorganisationen för vaccinleveranser
sätts upp.
Rutinen för ankomstkontroll kan användas vid alla mottagningsplatser, likaså
rutinerna för avvikelsehantering.
Prognos och leverans
All planering av hantering och distribution kommer att bygga på prognoser från
vaccinproducenterna. Prognoserna baseras i ett tidigt skede på erfarenheter dels
från pandemin 2009, dels från tillverkningen av modellvaccinen. När produktionen
av det aktuella pandemivaccinet har kommit igång, kan prognoserna justeras efter
faktiskt tillverkade och levererade doser (utfall).
Producenterna kommer att lämna prognoser för ett par veckor framåt i taget. Så fort
en batch (produktionssats) är klar och frisläppt kan det fastställas hur många doser
som kunnat färdigställas. Det gör att kunskapen om vad som faktiskt kommer att
levereras bara är känt ett par dagar före ankomsten till landet. Det finns risk för
avvikelser även i detta skede, eftersom det kan hända saker under transporten som
gör att det som levererats inte kan användas. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa
osäkerheter så att det finns flexibilitet att hantera stora avvikelser mellan
prognosticerat antal doser till faktiskt levererade doser.

Page 162 of 400

Erfarenheter från pandemin 2009

Under pandemin 2009 (5) uppstod stora variationer mellan den prognos
vaccinproducenten lämnade i förhållande till vad som faktiskt levererades (se figur
1 nedan). Exempelvis kom inte leveranserna igång så tidigt som producenten
beräknat. Förseningen på nära tre veckor orsakades av ett sent beslut från EMA om
att det krävdes bipacksedlar och klisteretiketter för alla doser i kartongerna med
vaccin. Ett annat exempel är att producenten inte fick ut beräknad mängd antigen
från vaccinproduktionen, vilket senare kunde åtgärdas genom att förändra
tillverkningsprocessen. När det fastställts att det under pandemin 2009 räckte med
en dos av vaccinet för att uppnå fullgott skydd, påbörjades förhandlingar om att
avbeställa doser och beslut togs om ett uppehåll av leveranser under julveckorna,
eftersom efterfrågan inte längre var lika stor.
Figur 1. Jämförelse mellan tidig prognos och faktiskt utfall (antalet levererade doser) från
pandemin 2009

Prognos 24/8 (v 35) jämfört med faktiskt utfall
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Prognos 24/8 (v 35)

Rak fördelning

Som stöd för tidig planering kan man utgå ifrån en rak fördelning av det totala
antalet doser över leveranstiden. Den röda linjen i ovanstående figur visar hur en
sådan fördelning hade sett ut vid pandemin 2009, utifrån att alla doser avropats från
avtalet.
Nedanstående figur illustrerar leveranserna av de upphandlade vaccinen, med en
rak fördelning över totalt 28 veckors leveranstid, baserat på ett antagande att
vaccinen kommer att börja levereras vid olika tidpunkter.
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Figur 2. Exempel på hur veckoleveranserna ser ut vid en rak fördelning av antalet doser
över den beräknade leveransperioden
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I bilaga 3 finns en tabell som visar hur veckoleveranserna teoretiskt kan se ut på
landstingsnivå om fördelningen görs efter befolkningsmängd. Tabellen visar
fördelningen av antalet doser per landsting och vecka om veckoleveranser ligger
runt 900 000 doser och om veckoleveransen ligger runt 350 000 doser. Tabellen
visar även det totala antalet doser per landsting om avrop sker av den totala
volymen.
Principer för fördelning av levererade doser
Huvudprincipen för fördelning av vaccin ut till landstingen utgår från folkmängd.
Fördelningen kan behöva göras på andra grunder t.ex. beroende på hur många
doser som levereras av respektive vaccin och den kunskap som finns tillgänglig om
pandemins utveckling. Fördelningsprincipen kommer ändå att hållas så enkel att
den i sig inte bidrar till att försena leveransen av vaccin.
En preliminär fördelning kommer att beräknas utifrån leveransprognosen. Den
preliminära fördelningen kommer att spegla de närmaste veckornas planerade
leveranser. Prognosen för kommande leverans uppdateras till en fördelning på
”skeppat antal”, när vaccinproducenterna lämnar besked om vad som har lämnat
fabriken i sin leveransavisering. Om inget händer under transporten är det
fördelningen på ”skeppat antal” som visar vad respektive landsting kommer att få
levererat vid det leveranstillfället.
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Regler för lagring och transport av läkemedel
Mellanlagring, hantering och distribution av vaccin måste ske hos en aktör som är
behörig att utföra detta. Tillämpliga delar från LVFS 2014:8 (partihandel med
läkemedel) gäller, liksom även EU:s riktlinjer för god distributionssed (5, 6).
I 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) (7) om
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården framgår vad som gäller för förvaring
av läkemedel. Förutom temperatur är det viktigt att tänka på säkerheten om
vaccinen måste förvaras på andra ställen än i ordinarie vaccinationslokaler (se mer
under Säkerhet).
I avsnitt 5.5 i Riktlinjer för god distributionssed för humanläkemedel (Good
Distribution Practice, GDP) (5) finns regler för lagring och i avsnitt 9 finns regler
för transporter. Reglerna gäller framför allt tillverkare och distributörer (med
partihandelstillstånd), men bör följas av alla som lagrar och transporterar
läkemedel.
Landstinget ansvarar för att transporterna inom landstinget sker på ett säkert och
kontrollerat sätt.
Obruten kylkedja
De vaccin som upphandlats ska förvaras vid 2°C–8°C (får inte frysas). Detta gäller
även under transport. Det är viktigt att behålla en obruten kylkedja. Vid transport
av vaccinet måste hänsyn tas till aktuella transportbetingelser så att läkemedlens
kvalitet inte äventyras enligt Läkemedelsverkets krav. För att säkerställa att
kylkedjan inte bryts kan olika typer av lösningar väljas för emballage, kylmedium
och indikatorer för temperaturavvikelser.
Vaccin som utsatts för frystemperaturer kan inte användas, utan måste kasseras.
Rutinbeskrivningen som landstingen utarbetar behöver även beskriva hur detta ska
hanteras och återrapporteras. Det är viktigt att fastställa orsaken till varför vaccinet
frusit, så att det går att förebygga under det fortsatta vaccinationsarbetet (se även
ovan under Ankomstkontroll).
Säkerhet
Efterfrågan på pandemivaccin kan vid en influensapandemi bli väldigt stor, och
därmed ökar säkerhetsrisker och hot. I en sådan situation påverkas även säkerheten
för de personer som arbetar med distribution och hantering. Arbetsmiljöverket har
föreskrifter som reglerar hot och våldssituationer mot arbetstagare (8, 9). Det är
mycket viktigt att säkerheten för lagring, hantering och distribution ses över av alla
ansvariga i respektive led.
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Det är svårt att i förväg bedöma vilka risker som kan uppstå, det är därför lämpligt
att vidta olika åtgärder för att minska riskerna. Exempel på åtgärder som kan
vidtas:


Begränsa informationsflödet – alla behöver inte veta allt. Identifiera
vilken information som är skyddsvärd, och skydda den på ett bra sätt
genom sekretess. Bara de som behöver informationen ska få den, t.ex.
information om transporterna (när, vad och hur).



Håll informationen om var och hur leveranser kommer att gå hemlig så
länge det går. Det kan vara bra att informera lokala myndigheter (polis
m.fl.) om var det finns läkemedel med skyddsvärde och begära att de
hanterar informationen under sekretess i den mån detta är möjligt.



Öka säkerheten och bevakningen på de sjukhusapotek (eller den enhet
man valt som mottagande enhet) där läkemedlen kommer att förvaras.



Dela om möjligt upp leveranserna i mindre sändningar, t.ex. kan
transporterna delas upp efter färdriktning. Det som ska gå norrut kan gå i
en bil och det som ska gå söderut i en annan.



Ställ krav vid upphandling på att transportfordonen ska vara utrustade
med GPS eller annat tekniskt hjälpmedel så att det går att följa
transporten och få information direkt om en bil avviker från den
planerade rutten. Det är inget skydd, men det kan förhindra insiderjobb.
Det kan avskräcka chauffören från att delta i en kapning. Det kan även ge
chauffören ett skydd – om någon försöker stjäla bilen så ges signaler
snabbt om att bilen är på avvägar.

Vaccinationsarbete
Ordination
Utöver läkare är även sjuksköterskor med viss utbildning, enligt 3 kap. 10 §.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, behöriga att självständigt ordinera
läkemedel för vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om
influensavaccination.
Ordinationen ska signeras av personen som givit den. Om iordningställande och
administrering av vaccin har delegerats ska den som har utfört uppgiften också
journalföra den.
Vid en pandemi kan ovanstående reglering försvåra vaccinationsarbetet, eftersom
det begränsar vilka personalresurser som kan sättas in för att utföra
vaccinationerna. Det var fallet vid pandemin 2009 (5). Det löstes då genom att
Socialstyrelsen utfärdade en föreskrift om att en vårdgivare kan förklara en
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sjuksköterska behörig att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A. Men
det tog förhållandevis långt tid (oktober 2009) innan föreskriften trädde i kraft.
Om en pandemi hotar kan vaccination rekommenderas i betydligt större omfattning
än vad som anges i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination till
riskgrupper under säsongsinfluensa (4). En möjlig lösning för att agera snabbare är
att Folkhälsomyndigheten redan i förväg ger ut vaccinationsrekommendationer i
händelse av en influensapandemi. Rekommendationen får då hållas ytterst
övergripande och vid en pandemi fyllas på efter pandemins förutsättningar.
Socialstyrelsen skulle då redan nu i sin föreskrift (7) kunna reglera behörigheten
för sjuksköterskor genom att hänvisa till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för vaccination vid en influensapandemi. Detta arbete pågår för
närvarande hos båda myndigheterna.
Iordningställande och administrering av vaccinet
Vacciner som kommer i multidosförpackningar får iordningställas av en
sjuksköterska, läkare, receptarie eller apotekare enligt SOFSS 2000:1 (7). En
sjuksköterska eller läkare som iordningställer ett läkemedel ansvarar även själv för
administreringen av läkemedlet till patienten. Om läkemedlet iordningställs av en
receptarie eller apotekare ska det administreras av en sjuksköterska eller läkare.
Studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvården
får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sådan legitimerad
personal som nämns ovan (7).
Beredning av vaccin
Båda vaccinerna, Foclivia ® (Seqirus) och Adjupanrix ® (GSK) behöver ges som
två doser med minst 3 veckors mellanrum för att ge ett optimalt skydd. Vaccinerna
skiljer sig åt i beredningsform och innehåll, vilket gör att de sinsemellan inte är
utbytbara. Därför måste det finnas ett system för att kunna säkerställa att den som
blir vaccinerad får samma produkt vid båda vaccinationstillfällena. Det ska framgå
i journalföringen vilket vaccin som getts, och uppgiften ska vara tillgänglig när
andra dosen ska ges.
Adjupanrix (GSK)

Adjupanrix kommer att levereras i multidosflaskor, med adjuvans och antigen i
separata flaskor. Varje flaska innehåller 10 doser. Vaccindoserna levereras i en
förpackning (kallad skokartong) med en kartong med 50 flaskor antigen och två
kartonger med 25 flaskor adjuvans. Det totala antalet doser i ”skokartongen” är
500. Antigen och adjuvans från olika skokartonger får inte blandas. Om det görs
försvinner spårbarheten. Fördelningen av vaccin kommer att göras efter hela
skokartonger.
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Vid administrering skakas flaskorna och blandas ihop efter att ha uppnått
rumstemperatur (se instruktion bilaga 4). Den färdigblandade lösningen innehåller
minst 5 ml vaccin från vilken anpassade doser dras upp i engångssprutor (1 ml) och
därefter ges som intramuskulär injektion. Vaccinet ska förvaras i kylskåp (2–8°C)
och är oblandat hållbart i 5 år. Efter blandning är vaccinet hållbart i 24 timmar i
rumstemperatur.
Vaccinet kommer att levereras utan kringutrustning. Det är landstingens ansvar att
säkerställa att nålar, sprutor och annan utrustning finns i tillräcklig mängd för att
kunna genomföra vaccinationerna. Se bilaga 4, med tabell som visar beräknat
behov av nålar och sprutor för vaccination.
Annan kringutrustning som behöver finnas tillgänglig är bland annat suddar och
alkohol för rengöring, nålburkar (stora) för förbrukade nålar, handskar m.m.
För att föra över adjuvansen till antigenet och för uppdragning av doser
rekommenderas en nål av typen/storleken 20G. Används en grövre nål finns det
risk för att partiklar från korken hamnar i vaccinet. För injektion rekommenderas
23G eller 25G.
Vidare rekommenderas två sprutstorlekar: 5 ml-sprutor för överförande av
adjuvans mellan den mindre och den större flaskan och 1 ml-sprutor för injektion
(2 ml-sprutor kan användas vid vaccination av vuxna och äldre barn). Vid injektion
av en halv dos ska en sådan spruta användas som möjliggör att vaccinet kan dras
upp.
Mer information om Adjupanrix finns i produktresumén på EMA:s webbplats (2).
Foclivia (Seqirus)

Foclivia kommer att levereras både i multidosflaska och i förfyllda engångssprutor.
De förfyllda sprutorna innehåller 0,5 ml vaccin som ges intramuskulärt. De
levereras i förpackningar om 10 doser, som i sin tur är packade i 48 förpackningar i
ytterkartong. Fördelningen av vaccin kommer att ske efter hela ytterkartonger.
Multidosflaskan innehåller minst 5 ml färdigblandad lösning bestående av både
adjuvans och antigen (se instruktion i bilaga 5). Multidosflaskorna är packade i
kartonger en och en. Kartongerna är i sin tur packade i en ytterkartong som rymmer
640 enheter. Fördelningen av vaccin i multidos kommer så långt det är möjligt att
fördelas efter hela ytterkartonger.
Lämplig dos dras upp i engångssprutor och ges intramuskulärt. Den andra dosen
bör ges efter ett intervall om minst tre veckor. Båda beredningsformerna ska
förvaras i kylskåp (2°–8°C) i originalförpackning som skydd mot ljus. Oöppnad
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förpackning är hållbar i ett år. Innehållet i en multidosflaska bör användas inom 24
timmar efter den första uppdragningen.
Vaccinen kommer att levereras utan kringutrustning. Det är landstingens ansvar att
säkerställa att nålar, sprutor och annan utrustning finns i tillräcklig mängd, för att
man ska kunna genomföra vaccinationerna.
Mer information om Foclivia finns i produktresumén på EMA:s webbplats (3).

Registrering av vaccination
Journalföring
Journalföring av vaccinationer ska ske enligt patientdatalagen (2008:355) (PDL)
och HSLF-FS 2016:40 (10, 11). Enligt PDL ska patientjournal föras vid vård av
patienter. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam
för flera patienter. I PDL framgår vilka uppgifter en patientjournal ska innehålla
som minimum om dessa finns tillgängliga. Patientjournalen ska bland annat
innehålla uppgifter om vem som gjort en anteckning och vid vilken tidpunkt. Det
finns inga undantag från den här regeln på grund av hög arbetsbelastning vid till
exempel en pandemi. De uppgifter som ska framgå av journalen vid vaccination är


patientens identitet



ställningstagande till att patienten ska få vaccin



om patienten tillhör en riskgrupp (om möjligt bör även riskgruppens
benämning framgå)



att inga kontraindikationer till vaccination finns



vaccinets batch-nummer



datum för vaccination



vem som iordningställt patientdosen och administrerat vaccinet



vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när.

Vaccinregister
Under en pandemi behöver vaccinationstäckningen, vaccineffekten och vaccinets
säkerhet följas kontinuerligt. En förutsättning för detta är att man via ett
vaccinationsregister kan hämta den information som krävs för att följa upp och
kontinuerligt ompröva vaccinationsarbetet. De uppgifter som behövs för att kunna
göra detta är bland annat följande:


personnummer



postnummer/folkbokföringsort



riskgruppstillhörighet
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datum för vaccination



vaccinets namn



vaccinets batch-nummer



dosnummer (vaccindos 1 eller 2)



vaccinationsställe/vaccinationsmottagning.

Vissa av ovanstående uppgifter får idag inte rapporteras i vaccinationsregistret, till
exempel dosnummer, vaccinationsställe/vaccinationsmottagning,
riskgruppstillhörighet och folkbokföringsort. Även om en influensapandemi skulle
läggas till i det nationella vaccinationsprogrammet, behövs en ändring av lagen
(2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram för att ovanstående
uppgifter ska kunna registreras (12).
De två upphandlade vaccinerna är sinsemellan inte utbytbara. Därför måste
vaccinregistret möjliggöra kontroll av vilket vaccin som en individ fått vid första
dostillfället, så att den som blir vaccinerad får samma produkt vid båda
vaccinationstillfällena. Data från detta register behöver också kompletteras med
information om eventuell riskgruppstillhörighet, eftersom detta inte får registreras i
NVR i nuläget.
Det nationella vaccinationsregistret kommer sannolikt att användas för
dokumentation av genomförda vaccinationer under en pandemi. En förutsättning
för detta är att en förordningsändring sker av bilaga 3 till smittskyddsförordningen
(2004:255) (13), genom att influensapandemi läggs till listan över sjukdomar som
ingår i det nationella vaccinationsregistret. Svevac och andra regionala register
används idag för dataöverföring till NVR (se bilaga 6). Denna sammankoppling
kan underlätta registreringen även under en pandemi.

Uppföljning
Vaccinationstäckning, vaccineffektivitet och vaccinets säkerhet är de tre viktigaste
parametrarna som behöver följas upp löpande under en pandemivaccination.
Uppföljningen är viktig för att man ska kunna göra kontinuerliga nytta–
riskbedömningar som grund för beslut om fortsatt vaccinationsstrategi.
Vaccinationstäckning
Vaccinationstäckningen visar andelen individer som är vaccinerade i befolkningen,
eller i vissa befolkningsgrupper respektive geografiska områden. Täckningsgraden
är en indikator på hur väl befolkningen nås och tar del av vaccinationserbjudanden
enligt rådande vaccinationsrekommendationer. Det är också viktigt vid val av
vaccinationsstrategi och omprioriteringar.
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Vaccineffektivitet
Vaccineffektivitet mäter hur väl ett vaccin fungerar när det används under normala
förhållanden i en bred population. Under löpande pandemi kommer
screeningmetoden att användas för att uppskatta vaccineffektiviteten. Baserat på
personnummer kan Folkhälsomyndigheten samköra data på vaccinationsstatus ur
ett nationellt vaccinationsregister med data på laboratorieverifierad influensa från
databasen SmiNet. Det är viktigt att i denna analys även veta den
vaccinerades/sjukas riskgruppstillhörighet, för att identifiera grupper där
vaccinationseffektiviteten är låg.
Vaccineffektivitet kan mätas mot följande utfallsmått (datakälla inom parentes):





laboratorieverifierad influensa (SmiNet)
sjukhusvård (Socialstyrelsens patientregister, med viss fördröjning)
intensivvård (SIRI)
mortalitet (dödsdatum, tillgängligt på Folkhälsomyndigheten via SCB).

Om anmälningsplikten för influensa utökas till klinisk anmälan som vid pandemin
2009, kan löpande information från SmiNet om vårdnivå på sjukhusvårdade fall
ingå i studier av vaccineffektivitet.
Övervakning av biverkningar/vaccinsäkerhet
De pandemivacciner som Sverige har avtal om är godkända modellvacciner (mock
up-vaccin). Besluten om godkännande baseras på resultat från obligatoriska tester
som görs under kontrollerade former på relativt små grupper under begränsad tid.
Därför behövs noggrann övervakning när läkemedlet introduceras på marknaden.
Pandemivaccinerna får en utökad övervakning som innebär att de följs intensivt av
myndigheterna efter godkännandet. Detta innebär att signalspaning görs var 14:e
dag istället för var 30:e. Övervakning sker dels i form av periodiska
säkerhetsrapporter, dels genom insamling och sambandsbedömning av spontana
biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården, som anses vara den viktigaste
informationskällan för nya biverkningssignaler. Alla rapporter om allvarliga
biverkningar samlas i ett EU-gemensamt biverkningsregister. Dessutom kan
ytterligare säkerhetsstudier (s.k. PASS) identifiera, karakterisera eller kvantifiera
en säkerhetsrisk, för att bekräfta säkerhetsprofilen eller mäta
riskhanteringsåtgärdernas effektivitet.
Under en pandemi råder särskilda förhållanden, som gör att vaccinen används i
stora befolkningsgrupper under en kort tid. Därmed är risken större att sällsynta
men allvarliga biverkningar uppträder. Under pandemin 2009 kunde en signal om
ökad risk för narkolepsi upptäckas, trots att sjukdomen är ovanlig och
svårdiagnostiserad. Men signalerna kom så sent att vaccinationskampanjen redan
var avslutad.
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Det är viktigt att snabbt ha tillgång till nödvändiga data för att snabbare kunna
upptäcka och utreda allvarliga säkerhetssignaler. Under en interpandemisk fas är
det viktigt att vara väl förberedd för att proaktivt utreda akuta säkerhetssignaler, till
exempel genom att i förväg ta fram och testa modeller och rutiner för hur man kan
samköra data från olika myndigheters register. Då blir det möjligt att ta fram
underlag för kontinuerliga nytta–riskvärderingar under en pågående pandemi.

Kommunikation
En pandemi är en komplex situation som innebär insatser av många olika aktörer i
samhället, för att de negativa effekterna av pandemin ska bli så lindriga som
möjligt. Arbetet med kommunikation är och ska vara en integrerad del av
hanteringen.
Vid en pandemi måste kommunikationen bemöta oron för både sjukdomen och
pandemivaccinet. Det är därför särskilt viktigt att alla aktörer är transparenta i
beslut och förberedande arbete för att bidra till en effektiv, samordnad och
trovärdig kommunikation. Nationella myndigheter och länsstyrelser, landsting samt
kommuner behöver samverka om kommunikationsinsatser vid en
vaccinationskampanj. Strategier för god medverkan och närvaro på sociala medier,
bemötande av ryktesspridning och samtal med målgrupper behöver finnas på plats
och användas.
Vård- och omsorgspersonal behöver relevant och snabb information som stöd i sitt
arbete under en pressad situation. Folkhälsomyndigheten kommer att ansvara för
att ta fram informationsmaterial som kan användas av lokala och regionala aktörer
inför och under vaccination vid händelse av en pandemi.
Vaccingarantin omfattar två olika vacciner, varav det ena kommer från den
vaccintillverkare som levererade Pandemrix 2009/2010. Det kommer att innebära
en kommunikativ utmaning att tydliggöra de beslut som fattas i samband med att
man tar fram vaccinationsrekommendationer. Det viktigaste är att det i all
information och kommunikation framgår att beslut som fattas är för att skydda
befolkningen från svår sjukdom och död vid händelse av en allvarlig pandemi.
För att kunna genomföra stora vaccinationskampanjer vid en framtida pandemi
krävs att aktörerna kommunicerar även under den interpandemiska fasen. En god
övervakning och rapportering av säsongsinfluensa är en viktig del av det arbetet.

Etiska överväganden
I en pandemisituation kan man trots god planering tvingas prioritera mellan olika
vaccinationsstrategier och mellan grupper med olika behov. De områden där
prioriteringar framför allt kan bli aktuella är vaccin, antivirala läkemedel och
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fördelning av resurser i olika verksamheter, exempelvis sjukvård. I krissituationer
som under en pandemi, kan prioriteringar leda till svåra etiska ställningstaganden.
Fördelning av vaccindoser är ett område där prioriteringar kan blir aktuella. Många
faktorer kan ha betydelse för hur prioriteringar ska göras, till exempel tillgången på
vaccin, läkemedel och andra sjukvårdsresurser, smittans allvarlighetsgrad och
påverkan på olika riskgrupper, spridningsvägar samt om samhällsviktiga
verksamheter inte kan upprätthållas om vissa grupper smittas. Vid sidan av den
enskildes behov, tar man även hänsyn till hur man skyddar andra individer och
befolkningen i stort mot smitta. Prioriteringsbesluten kan också komma att
påverkas av utveckling och effekt av motåtgärder inklusive vaccinationsstrategi i
andra länder.
I början av en pandemi är ofta tillgänglig information bristfällig och osäker, vilket
gör att osäkra sannolikhetsbedömningar påverkar besluten. Vid
pandemiplaneringen är det därför olämpligt att besluta om att vissa prioriteringar
alltid ska vara viktigare än andra (så kallad nivågruppering), vilket man annars gör
inom sjukvården. Prioriteringarna måste istället omprövas kontinuerligt med
hänsyn till den pandemiska influensans egenskaper och utveckling.
En annan aspekt av betydelse är att ett pandemivaccin tillverkas under särskilda
betingelser för tid, volymer och storleksbegränsning i kliniska prövningar. När
vaccinationsarbetet startas kan det finnas begränsade data om effekt och säkerhet
av vaccination hos vissa målgrupper. Nytta–risköverväganden blir då svåra. Trots
det är det nödvändigt att starta vaccinationsarbetet så tidigt som möjligt, för att
skydda befolkningen vid en allvarlig pandemi. Att fördröja vaccinationsinsatser
tills alla säkerhetsdata är tillgängliga kan vara etiskt svårt att försvara. Det är därför
också nödvändigt att registrera information vid vaccination, så att det blir möjligt
att följa upp både vaccineffekt och vaccinsäkerhet.
Under hela händelseförloppet är det viktigt att ansvariga myndigheter är
transparenta i de beslut som tas och på vilken grund de fattas. De behöver också
kontinuerligt ompröva besluten allt eftersom nya data blir tillgängliga och vara
beredda att ändra kurs om så krävs.
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Bilaga 2. Fyra exempel på
vaccinationsarbete under pandemin 2009
I utvärderingen av pandemin 2009 identifierades ett behov av ett nationellt
planeringsstöd för vaccinationer av stora grupper av befolkningen. På
Socialstyrelsens uppdrag har en extern konsult genomfört intervjuer med personal i
landsting och kommuner som arbetade med vaccinationsfrågor under pandemin,
och sedan sammanställt fyra olika exempel på upplägg av vaccinationsarbetet i
olika landsting under pandemin 2009. Dessa exempel ska inte ses som ett facit,
utan kan vara ett stöd i planeringsarbetet inför nästa pandemi.

Exempel 1. Vaccination vid vårdcentral
Den då relativt nyöppnade vårdvalsenheten vaccinerade i egna lokaler 3 078 av
sina 4 060 listade patienter (76 procent).
Lokaler
Vårdvalsenheten var placerad i ett köpcentrum med tillhörande avgiftsfria
parkeringsplatser. Ett antal busslinjer passerade köpcentrumet som låg mitt i en av
kommunens tre centralorter. Vårdvalsenheten rymmer läkarmottagning, BVC och
sjukgymnastikmottagning. Vid läkarmottagningen avdelades två mottagningsrum
för vaccination och lika många avdelades vid sjukgymnastikmottagningen.
Lokalerna ansågs trånga och väntrummen små.
Personal
Åtta vaccinatörer arbetade tillsammans varje arbetspass: två läkare och sex
sjuksköterskor. De bildade fyra parallella team. På läkarmottagningen fanns team 1
och 2. I team 1 samarbetade en läkare och en sjuksköterska. I team 2 samarbetade
två sjuksköterskor. På sjukgymnastikmottagningen hade man samma uppsättning i
team 3 och 4. Man fick därmed en läkare vid varje enhet. I teamet svarade den ena
för förberedelsearbetet (sprutor, sprit, plåster, uppsamlingskärl etc.) och den andra
vaccinerade. Två sekreterare svarade för journalregistrering. Två pensionerade
distriktssköterskor medverkade också några kvällar utan krav på ersättning. En av
distriktssköterskorna på vårdvalsenheten, som tidigare arbetat med dessa
sköterskor, fick i uppdrag att organisera deras medverkan.
Transport
Vaccinet hämtades vid en annan vårdvalsenhet i kommunen som utsetts till
depåenhet, dit vaccinet levererades efter att det kommit till landstinget. Vaccinet
fördelades proportionerligt utifrån antalet listade patienter. Riskavfallet efter
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vaccinationen lades i extra kärl som tilldelats vårdvalsenheten. Avfallet hämtades
av landstingets transportorganisation.
Utrustning
Sprutor, spetsar och avfallshinkar hade levererats till vårdvalsenheten i förväg från
landstingets centralförråd för att svara upp mot hälften av antalet planerade
vaccinationer. Ytterligare material kunde rekvireras från landstingets förråd. Vid
vårdvalsenheten fanns kyl med temperaturövervakning och akutrum med
utrustning för att hantera anafylaktiska reaktioner.
Tider
Teamen vaccinerade vardagar kl. 15.00–19.00, alternativt 16.00–20.00. Man hade
också öppet en lördag i början av vaccinationsperioden. ”Drop in-vaccination”
tillämpades. Därutöver fanns möjlighet för listade patienter att boka tid för
vaccination. Enheten ställde om för vaccination med kort varsel när man beräknade
att vaccin skulle finnas tillgängligt. Vårdvalsenheten kommunicerade öppettider för
vaccination i dagstidningen och med anslag på ytterdörren.
Processen
Allmän orientering

De som önskade vaccinera sig bildade kö utanför vårdvalsenheten. Där fick var och
en ett screeningformulär att fylla i före vaccination. Vid ingången delade kön sig.
De som inte hade fyllt i sitt formulär när de väntade utanför hänvisades till
sjukgymnastikmottagningen, där det fanns bord och stolar i väntrummet för att sitta
ned och skriva.
Bedömning av kontraindikationer

Patienten kallades till vaccinationsrummet. Det ifyllda formuläret lämnades över
till den som för tillfället assisterade vid vaccinationen. Denna granskade
formuläret. De patienter som uppgett tidigare allergisk reaktion vid vaccinering
eller äggallergi hänvisades till närmaste sjukhus för vidare handläggning.
Klisterlappar från vaccinsprutan fördes över till screeningformuläret för att kunna
identifiera den förpackning vaccinet tillhörde. För att öka
genomströmningshastigheten hade 2–3 sjuksköterskor dragit upp sprutor innan
vaccinationsmottagningen öppnade för dagen.
Vaccination

Den som assisterade hjälpte vid behov till att lossa på patientens kläder så att
överarmen blev fri. Därefter vaccinerades patienten.
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Efterobservation

När vaccinationen genomförts uppmanades patienten att inte lämna köpcentret
förrän efter 15 minuter. Screeningformuläret lämnades till sekreterare som
registrerade vaccinationen samma dag som den utförts.
Kommentar
Skolbarnen vaccinerades i skolan. Vårdvalsenheten hade god hjälp av
sjuksköterskorna vid BVC som är vana vid vaccinationer. Inom parentes kan
nämnas att enheten också hade resevaccination på programmet för sina listade
patienter. Detta skedde med hjälp av tre rutinerade distriktssköterskor.

Exempel 2. Vaccination vid särskilt upprättade
vaccinationscentraler
I detta upplägg vaccinerades landstingets befolkning kommunvis vid särskilda
vaccinationscentraler som upprättats för ändamålet, en för varje kommun. Inga
vårdvalsenheter var aktuella för vaccinationsuppdrag. Totalt vaccinerades 64
procent av landstingets cirka 300 000 invånare. Riskgrupperna utgjorde 16 procent
av befolkningen.
Landstingsstyrelsen tillsatte en verksamhetschef från landstingets chefsläkargrupp,
med ett brett mandat att vara medicinskt ansvarig. Man tillsatte också en styrgrupp
bestående av smittskyddsläkare, vårdvalschef, primärvårdschef, hälso- och
sjukvårdschef och personalchef. En projektledare som arbetade under
verksamhetschef och styrgrupp organiserade det praktiska arbetet. Kampanjen
styrdes från en central punkt i landstingsledningen. Med detta upplägg ville man
betona att man går fram samlat. Landstingsstyrelsen reserverade centrala medel för
att bekosta vaccinationskampanjen.
Lokaler
I början av planeringsarbetet tog man fasta på att man inte visste hur omfattande
pandemin skulle bli. Om det skulle bli ett allvarligt sjukdomsutbrott ville man inte
att vårdens ordinarie lokaler och personal skulle tyngas av patienter som skulle
vaccinera sig, varje person två gånger enligt plan. Därför fattade man tidigt ett
principbeslut om att förlägga vaccinationerna utanför vårdens lokaler och att
dessutom avgränsa uppdraget till att inte planera för fler än en vaccinationscentral i
varje kommun. Strategin var att inventera lokaler gemensamt med respektive
kommun. Kommunen hade helt enkelt en bättre överblick över tillgången på
lämpliga lokaler än landstinget. Man utarbetade ett slags lokalkoncept som man
försökte hålla sig till i samtliga kommuner. Det innebar att man i första hand sökte
lokaler som stod tomma. Lokalerna skulle ligga centralt i tätorten. Det skulle vara
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nära till allmänna kommunikationer. Exempel på lokaler som använts är
konferenslokal vid vårdcentral, utrymd industrilokal, utställningslokal samt före
detta apotekslokaler och postlokaler. Lokalerna skulle ha handikappvänlig ingång,
kunna ta emot en ström av invånare som kunde gå in på ena sidan och ut på den
andra. Lokalerna skulle också om möjligt ha en rymlig foajé eller entré.
Handikapptoalett var ett krav, likaså omklädningsrum till personalen.
Planering
Parkeringsplatser ordnades till samtliga centraler i den mån det inte redan fanns,
och skyltar togs fram för detta specifika tillfälle. Väktare och polis kontaktades för
att hålla ordning. Ansvarig för denna del var landstingets säkerhetschef. Koner och
rep sattes upp för att styra de köande i foajén eller entrén tillsammans med personal
som hade detta som enda uppgift.
Lokalerna ställdes i ordning för vaccination. I vaccinationscentralens foajé eller
entré satte man upp stationer (bord och stolar) där samtliga patienter skulle
registreras. I den intilliggande vaccinationslokalen hade varje vaccinatör sitt
vaccinationsutrymme (bord och stolar) som avgränsats med skärmar. Varje
sjuksköterska hade alltså vaccinationsbord med desinfektion, uppdragna märkta
vaccinsprutor, plåster och engångshandskar samt en mapp för varje
vaccinationsjournal från samtliga som vaccinerades. I varje vaccinationslokal
utsågs ett av rummen till medicinrum. Där drogs alla sprutor upp och märktes.
Landstinget säkerhetsenhet kompletterade när så behövdes med lås och larm, t.ex. i
rummet där vaccinet förvarades. Kylskåp införskaffades med
termometerövervakning till alla vaccinationscentraler. El drogs fram till de kylar
där vaccinet förvarades. Bredband installerades för datorer med kontakt till
landstingets servrar via 3G-nätet. Varje central förseddes med akututrustning i
form av akutläkemedel, defibrillator, sug och syrgas.
Personalen fick före start genomgång av rutiner och regler för vaccination,
genomgång av akututrustning samt HLR-utbildning. Personalen visades runt i
lokalerna och instruerades i gällande allmänna rutiner.
Personal
Upplägget innebar att man bl.a. använde personer som frivilligt ökade sitt
arbetstidsuttag under vaccinationskampanjen. Dagtid arbetade man t.ex. i den
ordinarie vårdverksamheten. Eftermiddagar, kvällar och helger kunde man
schemalägga sig för vaccinationsarbetet. Följande personalgrupper och frivilliga
fanns på samtliga vaccinationscentraler och hade rekryterats särskilt för uppdraget:

Page 180 of 400



Sjuksköterskor, både nyligen pensionerade och yrkesverksamma, både de
i aktiv tjänst och de som var föräldralediga, tjänstlediga för studier etc. De
pensionerade letade man rätt på via personliga kontakter och med hjälp av
landstingets personalavdelning. Man sökte i första hand sjuksköterskor
med behörighet att vaccinera från distriktsvård eller barnhälsovård och
vårdvalsenheter. Varje offentlig vårdcentral fick tala om under vilka tider
de ville medverka med vaccinatörer.



Arbetsledare fanns alltid på plats och såg bl.a. till att all personal fick
avlösning på bestämda tider.



Läkare. Varje central hade tillgång till en läkare. När riskpatienter
vaccinerades fanns läkaren på plats. När övriga vaccinerades var läkaren
alltid tillgänglig per telefon när centralen var öppen.



”Kövakter”. Vaktmästare och administrativ personal kom från landstinget
och hade anmält sig frivilligt.



Väktare. Dessa fanns framförallt inne på centralerna och ordnades av
landstingets säkerhetschef.



Välkomnare och guider kom från Röda Korset.



Springare kom från landstingets vaktmästeri. En springare fanns alltid på
plats för att förse vaccinatörerna med nya sprutor när så behövdes.



Städpersonal kom från landstinget och städade när lokalen inte var öppen.



Polisen hjälpte till med att hålla ordning på trafiken utanför lokalen vid
behov.

Transport
Vaccinet transporterades i kyllådor till varje vaccinationslokal med hjälp av Posten
direkt från Sverigedepån. Övrigt förbrukningsmaterial som nålar och spetsar och
avfallskärl transporterades med landstingets egen transportservice.
Tider
För att kunna använda personal från den ordinarie vårdverksamheten valde man att
förlägga vaccinationerna till eftermiddagar, kvällar och helger. Varje
vaccinationscentral annonserade sina öppettider i lokalpress och på landstingets
webbplats. Under öppettiderna tillämpades ”drop in-mottagning”. Det gick inte att
boka någon särskild tid för vaccination i förväg.
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Processen
Allmän orientering

Samtliga patienter som tillhörde riskgrupper, både barn och vuxna, vaccinerades
innan allmänheten bjöds in till vaccination. De hade identifierats i förväg och fått
personlig inbjudan hemskickad med förslag till tider. Läkare närvarade under
processen när riskbarnen vaccinerades, vilket skedde på barnkliniken vid
respektive sjukhus. Alla som skulle vaccineras hade uppmanats att ta med sig ett
ifyllt vaccinationskort som fanns att ladda ned från landstingets webbplats och som
dessutom gått i direktutskick till alla hushåll. På dessa fick man utöver namn och
personnummer också ange om man var äggallergiker eller hade annan sjukdom.
Vaktmästare och Röda Kors-medarbetare hälsade välkomna utanför lokalen och
gav en första information om vart man skulle gå och hur det hela var upplagt. Efter
registrering gick patienten in i vaccinationslokalen och hänvisades av Röda Korsguiden till en sköterska vid något av de lediga borden.
Bedömning av kontraindikation

Den vaccinerande sköterskan gjorde alltid en bedömning om vaccination var
lämpligt. Tveksamma fall hänvisades till slutenvården. Kontroll gjordes av
eventuella överkänslighetsreaktioner som var kända sedan tidigare.
Vaccination

Patienten vaccinerades.
Efterobservation

Friska patienter som vaccinerats för andra sjukdomar tidigare behövde inte stanna
15 minuter. I praktiken blev det ändå ett uppehåll när man klädde på sig
ytterkläderna. En vakt placerades vid utgången för att förhindra att ingen kom in i
lokalen bakvägen.
Personalansvar och ekonomisk redovisning
En chef förordnades för varje vaccinationscentral. Det fanns också en verksamhetschef bakom denna chef samt en biträdande verksamhetschef som var
specialistläkare för varje central. Varje central fick sina löpande utgifter täckta
inom rimliga gränser. Någon ersättning för vaccination utgick inte.
Personalkostnaderna stod landstinget för.
Kommentar
Detta är ett exempel på upplägg där landstinget och de olika kommunerna
planerade tillsammans, vilket var möjligt tack vare upparbetade
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samverkansrelationer. Kommunerna var också likartade till sin struktur. Även om
upplägget var centralstyrt uppnådde man i det här fallet flexibilitet, eftersom man
utformade en lösning som inte, eller i vart fall mycket lite, inkräktade på den
ordinarie vårdverksamheten. Vårdpersonal som utökade sin tjänstgöringstid genom
att arbeta extra och frivilliga var basen. Landstingets personalavdelning hade en
viktig uppgift genom att tillfälligt anställa personal ur ”frivilligpoolen”.
Personalavdelningens framskjutna roll markerades av att personalchefen fanns med
i styrgruppen.
Man inledde med fullt pådrag, men drog ned vid vaccinbrist och när det visade sig
räcka med en spruta per patient. En intressant detalj var springaren som bidrog till
att patientflödet inte stannade upp. Det visade sig dock vara svårt att jämna ut
toppar och dalar eftersom man tillämpade ”drop in-mottagning”.
Stämningen vid vaccinationscentralerna beskrevs som god för det allra mesta, trots
att köerna ibland var långa. Någon enstaka incident rapporterades då det var ont om
vaccin. Scouterna bjöd på kaffe och en del sång och underhållning förekom.
Upplägget uppges ha fungerat så väl att man avser tillämpa det på nytt om det blir
aktuellt. En viktig lärdom är att man saknade en digitaliserad journal att registrera i
redan från början, vilket medförde att det tog tid innan samtliga vaccinationer
registrerats.

Exempel 3. Vaccination i skolhälsovården
Av grundskolans 12 000 elever vaccinerades sammanlagt 75 procent av eleverna i
skolan, vilket motsvarar 9 000 elever. Av gymnasieskolans 5 000 elever
vaccinerades sammanlagt 65 procent av eleverna i skolan, vilket motsvarar 3 250
elever.
Information
Den samordnande skolhälsovården i kommunen tog befälet, dvs. skolöverläkaren
och samordnande skolsköterskan. All information till skolorna i kommunen från
landstingets smittskyddsenhet och Socialstyrelsen förmedlades via den
samordnande skolhälsovården. Ingen information och inga påståenden fick spridas
av skolsköterskor utan att informationen först passerat den samordnande
skolhälsovården.
Planering
Landstingets riktlinjer följdes, dvs. den vårdvalsenhet som låg närmast respektive
skola kom till skolan och vaccinerade eleverna. Den vårdvalsenhet vars personal
höll i sprutan fick också ersättningen. All organisation före vaccinationstillfället
om hur, var och hur många planerades minutiöst på varje enskild skola av
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skolsköterska, rektor och lärare. Det innebar att varje skola svarade för sin egen
logistikplanering utifrån platsbundna förutsättningar. I många fall användes
idrottshallen, i några vaccinerade man i skolans matsal. Skolsköterskan på varje
enskild skola ansvarade för att föräldrarnas skriftliga medgivande inhämtades.
Medgivandelappen innehöll också en hälsodeklaration som skulle fyllas i. När
hälsodeklarationen var ofullständigt ifylld fick skolsköterskan kontakta föräldrarna
för att få den komplett. Skolsköterskan gav också information om vaccinet,
kontraindikationer, eventuella biverkningar och skolans vaccinationsplanering.
Allt eftersom tiden för vaccination närmade sig rapporterade all
skolhälsovårdspersonal en starkt ökad belastning av rådgivande samtal,
mejlförfrågningar och oro från elever, föräldrar och skolpersonal. Samtliga rektorer
hade informerats om att datumet för planerade vaccinationer bara var preliminärt
och hängde ihop med distributionen av vaccin. Detta faktum krävde upprepad och
noggrann information till all skolpersonal.
Processen
Allmän orientering

Vaccinationsdagen eller vaccinationsdagarna fastställdes så fort vaccindoser fanns
tillgängliga för åldersgruppen ifråga. Personal från vårdvalsenheterna kom ut till
respektive skola och vaccinerade. När det skedde i skolans idrottshall fungerade
omklädningsrummen som väntrum, en klass elever i varje väntrum. När
väntrummet tömdes på elever fyllde man på med nästa klass. Vid de större
skolorna upprättades 4–5 stationer, där man vaccinerade parallellt.
Bedömning av kontraindikation

En sköterska avdelades till att bedöma kontraindikation. Vid klar kontraindikation
hänvisades eleven till vaccination på sjukhuset. Eftersom det i de flesta fall hade
gått cirka en månad sedan hälsodeklarationen fylldes i behövde sköterskan vara
extra uppmärksam så att inte barn som var sjuka vaccinerades. I tveksamma fall
hänvisade sköterskan eleven till observationskön där läkare undersökte eleven för
att ta ställning till om eleven skulle vaccineras.
Vaccination

En sköterska drog upp sprutan och en annan vaccinerade. Läkare fanns på plats
hela tiden vaccinationerna pågick vid respektive skola. Beroende på skolans storlek
utfördes vaccinationerna av första dosen på 1–2 dagar. Vaccination av andra dosen
utfördes under en och samma dag. Kompletterande vaccination erbjöds de elever
som på grund av sjukdom inte kunna närvara vid första vaccinationstillfället.
Skolsköterskorna hade klasslistor till hjälp. Lärare och skolsköterskor kunde med
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personlig kännedom om eleverna koppla medgivandet till respektive elev.
Vaccindosens förpackningsnummer klistrades efter vaccinationen på
medgivandelappen.
Efterobservation

Samtliga elever ombads stanna kvar i lokalen 10–15 minuter efter vaccinationen.
Registreringen av vaccinationerna gjordes i efterhand av respektive vårdvalsenhet.
Kommentar
I det här upplägget illustreras hur skolsköterskan inte användes för att vaccinera,
utan för att organisera vaccinationen vid respektive skola. Man bedömde att
skolsköterskans kunskap om eleverna behövdes för att planera och säkerställa
vaccinationen, som uppges ha gått smidigt på de flesta skolor. På några skolor var
idrottshallen så stor att den borde ha skärmats av. Då hade elever som stod på tur
att vaccineras inte samtidigt kunnat iaktta de elever som kände sig svaga och
behövde återhämta sig efter att de fått sin spruta.

Exempel 4. Vaccination i hamnmagasin
Nio offentliga vårdvalsenheter valde att organisera sig för storskalig vaccination i
ett hamnmagasin som för tillfället var tomt på fraktgods. Detta resulterade i 26 470
vaccinerade personer, vilket var 64 procent av de listade vid dessa vårdvalsenheter.
Vaccinationscentralen höll öppet vecka 45–51 2009. Man vaccinerade från 18 år
och uppåt i åldrarna. Första veckan vaccinerades 2 500 universitetsstudenter. Från
vecka 46 började resten av den vuxna befolkningen vaccineras. Det kan noteras att
det i staden fanns ytterligare offentliga vårdvalsenheter som valde att vaccinera
tillsammans, fast i mindre konstellationer.
Lokaler
Många av stadens vårdvalsenheter hade små lokaler. De låg ofta placerade i
vanliga hyreshus i något bostadsområde. Man bedömde att det inte fanns möjlighet
att ta hand om en tillströmmande folkmassa. Tillgången till parkeringsplatser var
också starkt begränsad vid flera av enheterna. Man letade därför alternativ. Först
var det sex enheter som diskuterade en gemensam lösning och sökte lokal. Efter ett
tag blev det nio som ville göra gemensam sak. Eftersom staden är en hamnstad var
det naturligt att se om något av hamnmagasinen kunde användas. Andra våningen
var ledig i ett av magasinen. På bottenplanet lagrades orostade kaffebönor. En bred
trappa ledde upp till andra våningen plus en godshiss som kunde ta tolv personer.
Lokalen hade separata in- och utgångar. Efter inspektion på plats hyrde man
magasinet av hamnen. Man räknade med att alla skulle vaccineras två gånger och
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hyrde därför med framförhållning en bit in på 2010. Ytor runt hamnmagasin brukar
vara väl tilltagna, så också här. Det fanns gott om parkeringsplatser utanför och
tåg- och bussterminalen låg på fem minuters gångavstånd. Färdtjänstens bilar hade
lätt att komma till.
Planering
Skyltar utanför och inne i lokalen ordnades av kommunikationsavdelningen på
landstinget. Till incheckningen (patientregistreringen) valde man att foga samman
två byggbodar med totalt fyra sekreterarplatser som placerades på planen utanför
magasinet. Byggbodarna hyrdes av ett byggföretag. Vaccinationslokalen
anpassades för de nio vårdvalsenheterna. Enheterna tilldelades var sin yta med bord
för två vaccinatörer som kunde vaccinera parallellt. Varje enhet avgränsades med
vägkoner och fick tiotalet besöksstolar. På så vis undgick man ett gemensamt
entré- och väntrum som man menade inte behövdes. Inte heller hade man något
väntrum för efterobservation. I magasinet fanns vidare ett avgränsat utrymme för
akutteam och personalens pausutrymme. Akutteamet försågs med defibrillator,
akutvagn med det som behövs vid anafylaktiska reaktioner och hjärtstopp på både
barn och vuxna. I magasinet fanns en låst container med tre stora kylskåp för
medicinförvaring, inklusive vaccin. Här fanns också plats för lager av
avfallshinkar, sprutor, kanyler och annat förbrukningsmaterial som behövdes vid
vaccinationen och bord för en ”blandningsstation” där vaccinet kunde blandas och
sprutor dras upp. Personalen genomgick inte någon särskild utbildning. Arbetsuppgifterna är i princip desamma som vid de årliga influensavaccinationerna. Visning
av lokaler och genomgång av arbetsflödet, säkerhetsföreskrifter och hur man
handlägger akuta situationer gicks igenom för alla som skulle arbeta i magasinet.
Klara och tydliga rutiner som kom från chefläkare och smittskyddet fördes vidare
till personalen.
Personal
Registreringen bemannades med sekreterare som gick på schema från de olika
vårdvalsenheterna. Var och en av de nio stationerna bemannades med två
sjuksköterskor från respektive vårdvalsenhet. De flesta arbetade ett pass som
varade 2,5 timmar. Några valde att schemalägga sig för två pass, alltså 5 timmar.
På enheten fanns alltid ett akutteam på plats, bestående av en läkare och en
sjuksköterska. De följde ett schema som byggde på frivillig anmälan. Läkaren
tjänstgjorde alltid 5 timmar.
I första hand bidrog vårdvalsenheterna med personal. Många vårdvalsenheter tog
också in pensionärer via personliga kontakter och timanställde dessa. Ett
flödesschema gjordes upp för att beräkna hur många vaccinatörer som behövdes.
Flödesschemat innehöll antalet vaccinatörer per vårdvalsenhet, ansvar för
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akutteamet och sekreterare till incheckningen. Varje dag hade en sjuksköterska
ansvar för att blanda vaccin och kontrollera vilka förpackningsnummer som för
tillfället gällde. Här hämtade vaccinatörerna uppdragna sprutor, tio åt gången.
Sjuksköterskan bokförde också varje dag ingående lager när vaccinationen
påbörjades för dagen, eventuell lagerökning, antalet vaccinerade och utgående
lager vid dagens slut. Sjuksköterskan hade också ansvaret för att rekvirera vaccin
vid behov, och att inte något vaccin gick till spillo vid dagens slut. Hade man något
över på kvällen och visste att man redan hade beräknat behovet till morgondagen,
delade man med sig till andra vårdvalsenheter. En väktare från vaktbolag
tjänstgjorde de två första veckorna. Denna tjänst behövdes inte därefter. Nattetid
kontrollerades lokalerna som vanligt via vaktbolaget. Lokalerna låstes av ansvarig
verksamhetschef efter arbetsdagens slut.
Transporter
Landstingets transportorganisation svarade för transporterna till och från
magasinet.
Tider
Öppettider var kl. 13.00–18.00 varje dag. Inga vaccinationer pågick under helgen.
”Drop in-vaccination” tillämpades. Alla listade patienter hade fått en inbjudan med
posten om vaccination och var och när den kunde ske. Vårdvalsenheterna
annonserade vaccinationstiderna på sina respektive webbplatser. Man annonserade
även i dagspress med vägbeskrivning till magasinet från stationen.
Processen
Allmän orientering

De som kom för att vaccinera sig gick först till registreringen och anmälde sig
genom att visa upp sitt vaccinationserbjudande. Erbjudandet var utformat så att det
samtidigt tjänade som vaccinationskort och screeningformulär som patienten fyllde
i före vaccinationen. Vaccinationskortet användes genom hela
vaccinationsprocessen.
Bedömning av kontraindikation

När man registrerat sig (datumstämpel på kortet) hänvisades man av sekreteraren
upp till den egna vårdvalsenhetens vaccinationsstation, om man inte bedömdes
tillhöra någon riskgrupp. Om där var lång kö kunde man välja den station som hade
kortast kö, vilket innebar att man blev vaccinerad av en annan vårdvalsenhet.
Patienter med medicinsk risk hänvisades av sekretariatet direkt till akutteamet.
Akutteamet skulle även vaccinera alla ”waranpatienter” och alla med minsta
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tveksamhet om allergi hänvisades också dit. Personer med särskilda behov
assisterades till sin station av en frivilligarbetande funktionär. Personer med
funktionsnedsättning som behövde ta hissen upp fick hjälp med det. När det var kö
fick man stå och vänta eller sitta ned. Stolarna var i första hand till för äldre.
Vaccination

Vid vaccinationen fästes en klisterlapp (följde med sprutan) och noterades
administrationssätt och lokalisation på vaccinationskortet. Likaså noterades
klockslag för vaccination på vaccinationskortet. Dessa noteringar gjordes för hand.
Efterobservation

Medicinska riskpatienter observerades av akutteamet. Personer som kände att de
behövde vila en stund efter vaccinationen kunde göra detta på stationens
besöksstolar under uppsikt av vaccinatörerna. Det fanns ett avskärmat utrymme i
anslutning till akutrummet där man kunde få vatten och saft vid behov.
Vid dagens slut tog personalen med sig vaccinationskorten för registrering av
sekreterare på respektive vårdvalsenhet. För att inte vaccinationskorten skulle
samlas på hög prioriterades denna registrering. Sekreterare i incheckningen kunde
påbörja dagens journalregistrering när arbetsflödet minskade. Vissa sekreterare
stannade också kvar efter stängningsdags och registrerade samma dag. I journalen
fanns en standardfras som underlättade registreringen. Denna var alltid klar inom
2–3 dagar.
Personalansvar och ekonomisk redovisning
Det fanns en verksamhetschef för hela denna vaccinationsorganisation. Varje dag
fanns en ansvarig platschef som kunde ta beslut i frågor av akut karaktär. Detta
senare uppdrag cirkulerade mellan de nio verksamhetscheferna. Bakom
verksamhetschefen fanns en medicinskt ansvarig läkare utöver läkaren i
akutteamet. Varje vårdvalsenhet fick ersättning för sina listade patienter som man
vaccinerade plus ersättning för dem man vaccinerat från andra enheter för att
minska kön när många ville vaccineras. Någon särskild budget för uppdraget fanns
inte. Varje vårdvalsenhet avlönade sin personal. Ett utgiftskonto fanns för det
material som behövdes utöver förbrukningsmaterial och vaccin som landstinget
stod för. Det underskott som uppstod fördelades efter antalet listade patienter vid
de olika vårdvalsenheterna.
Kommentar
Förskolebarnen vaccinerades på BVC och grundskole- och gymnasieeleverna på
skolan. En läkare och två sköterskor vaccinerade där. Varje vårdvalsenhet blev
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tilldelad de skolor som fanns i enhetens geografiska närhet. Skolsköterskorna hade
samlat in alla föräldramedgivanden. Enstaka barn vars föräldrar ville vara med sina
barn när de vaccinerades kom till magasinet och blev vaccinerade där.
I den ursprungliga planeringen hade vårdvalsenheternas verksamhetschefer
mobiliserat relativt stora styrkor. Man var således välbemannad i början och kunde
dra ner något på bemanningen mot slutet. Patienttillströmningen blev jämnare än
beräknat. Eftersom lokalen var stor med många stationer blev det sällan kö.
Väntetider på maximalt 15 minuter rapporterades. Väntan uppstod framför allt när
man öppnade kl. 13.00 och mellan kl. 17 och 18 när folk slutade arbeta och ville
vaccinera sig. Fördelen med att vaccinera i stor skala uppgavs vara att man fick en
ordentlig vaccinleverans varje gång.
Efteråt uppskattade många det lite annorlunda sättet att arbeta. Det var olikt den
situation man möter på vårdvalsenheten till vardags. I personalens pausutrymme,
med kök och mikrovågsugnar, åt man tillsammans. Där fanns toalett och
möjligheter till ombyte. Personal från olika vårdvalsenheter lärde känna varandra.
Genom att vaccinera i stor skala kunde man fortsätta med sin ordinarie verksamhet
på vårdvalsenheten utan att störa denna. En lärdom när man lägger vaccinationen
utanför den vanliga vårdverksamheten är att det är lätt att hjälpas åt. Mitt blir till
vårt. När det blir aktuellt nästa gång vill man försöka få kommunen mer delaktig.
För övrigt vill man samarbeta under liknande former.
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Bilaga 3. Teoretiskt exempel på
veckoleveranser
Nedanstående tabell visar ett exempel på hur veckoleveranserna kan se ut på
landstingsnivå om fördelningen görs efter befolkningsmängd (2016). Exemplen
visar fördelningen av antalet doser per landsting och vecka om veckoleveransen
ligger runt 900 000 doser respektive runt 350 000 doser. Tabellen visar även det
totala antalet doser per landsting om den totala volymen avropas.

Antal invånare
Län
01 Stockholms län

Antal doser per
vecka om
Totalt

Totalt

Totalt antal
doser

Ca 900
tdoser

Ca 340
tdoser

2 264 111

23 %

4 042 620

204 000

78 000

03 Uppsala län

360 124

4%

643 100

32 000

12 000

04 Södermanlands län

287 086

3%

512 820

26 000

10 000

05 Östergötlands län

450 973

5%

805 220

41 000

15 000

06 Jönköpings län

352 002

4%

628 900

32 000

12 000

07 Kronobergs län

193 906

2%

346 280

17 000

7 000

08 Kalmar län

240 586

2%

430 040

22 000

8 000

09 Gotlands län

57 834

1%

103 340

5 000

2 000

10 Blekinge län

157 889

2%

282 120

14 000

5 000

1 319 663

13 %

2 356 420

119 000

45 000

319 305

3%

570 120

29 000

11 000

12 Skåne län
13 Hallands län
14 Västra Götalands län

1 668 389

17 %

2 978 940

150 000

57 000

17 Värmlands län

278 252

3%

497 140

25 000

10 000

18 Örebro län

294 146

3%

525 060

27 000

10 000

19 Västmanlands län

266 930

3%

476 580

24 000

9 000

20 Dalarnas län

283 543

3%

506 440

26 000

10 000

21 Gävleborgs län

283 955

3%

506 940

26 000

10 000

22 Västernorrlands län

245 066

2%

437 880

22 000

8 000

23 Jämtlands län

128 276

1%

229 220

12 000

4 000

24 Västerbottens län

265 355

3%

474 120

24 000

9 000

25 Norrbottens län

250 246

3%

446 700

23 000

9 000

9 967 637

100 %

17 800 000

900 000

341 000

Totalsumma
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Bilaga 4. Behovsberäkning nålar och sprutor
Tabellen nedan visar hur många nålar och sprutor som krävs för att kunna genomföra vaccinationsarbetet. Behovet är beräknat utifrån att alla
doser avropas.
Behov av nå lar och sprutor för vaccination med Adjupanrix.
Befolkning
2016
Landsting
01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Total
folkmängd
2 264 111
360 124
287 086
450 973
352 002
193 906
240 586
57 834
157 889
1 319 663
319 305
1 668 389
278 252
294 146
266 930
283 543
283 955
245 066
128 276
265 355
250 246
9 967 637

Andel

23 %
4%
3%
5%
4%
2%
2%
1%
2%
13 %
3%
17 %
3%
3%
3%
3%
3%
2%
1 %
3%
3%
100 %

Antal doser
vaccin

2 021 500
321 500
256 500
402 500
314 500
173 000
215 000
51 500
141 000
1 178 500
285 000
1 489 500
248 500
262 500
238 500
253 000
253 500
219 000
114 500
237 000
223 500
8 900 000

Blanda adjuvans
o antigen
1 spruta (5ml)/
10 doser
202 150
32 150
25 650
40 250
31 450
17 300
21 500
5 150
14 100
117 850
28 500
148 950
24 850
26 250
23 850
25 300
25 350
21 900
11 450
23 700
22 350
890 000

För vaccination
under 3 år
10 sprutor (1 ml)/
10 doser
169 556
24 796
19 080
30 312
24 378
13 188
14 670
3 062
9 548
92 680
20 648
114 176
16 894
19 304
17 350
17 668
17 088
14 758
7 932
16 862
14 464
678 414

3 år +
10 sprutor (1 ml)/
10 doser
4 358 666
695 452
555 092
871 634
679 626
374 624
466 502
112 606
306 230
2 546 646
617 962
3 222 602
539 610
568 988
516 510
549 418
550 822
475 374
248 620
513 848
486 028
19 256 860

10 nålar 25G
(1”)/
10 doser
2 021 500
321 500
256 500
402 500
314 500
173 000
215 000
51 500
141 000
1 178 500
285 000
1 489 500
248 500
262 500
238 500
253 000
253 500
219 000
114 500
237 000
223 500
8 900 000
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Behov av nålar och sprutor för vaccination med Foclivia.
Befolkningsmängd

För vacc m
förfyllda
sprutor

2016
Total befolkning

01 Stockholms län

Andel

Antal doser
vaccin

För vaccination med vaccin i flerdosflaskor

1 spruta
(5ml)/

10 sprutor
(1 ml)/

10 sprutor (1
ml)/

10 nålar
25G (1”)/

10 doser

10 doser

10 doser

10 doser

2 264 111

23 %

2 021 500

1 942 000

8 000

80 000

80 000

03 Uppsala län

360 124

4%

321 500

302 000

2 000

20 000

20 000

04 Södermanlands län

287 086

3%

256 500

247 000

1 000

10 000

10 000

05 Östergötlands län

450 973

5%

402 500

383 000

2 000

20 000

20 000

06 Jönköpings län

352 002

4%

314 500

295 000

2 000

20 000

20 000

07 Kronobergs län

193 906

2%

173 000

164 000

1 000

10 000

10 000

08 Kalmar län

240 586

2%

215 000

206 000

1 000

10 000

10 000

09 Gotlands län

57 834

1%

51 500

42 000

1 000

10 000

10 000

10 Blekinge län

157 889

2%

141 000

132 000

1 000

10 000

10 000

1 319 663

13 %

1 178 500

1 128 000

5 000

50 000

50 000

319 305

3%

285 000

276 000

1 000

10 000

10 000

1 668 389

17 %

1 489 500

1 430 000

6 000

60 000

60 000

17 Värmlands län

278 252

3%

248 500

239 000

1 000

10 000

10 000

18 Örebro län

294 146

3%

262 500

253 000

1 000

10 000

10 000

19 Västmanlands län

266 930

3%

238 500

229 000

1 000

10 000

10 000

20 Dalarnas län

283 543

3%

253 000

244 000

1 000

10 000

10 000

21 Gävleborgs län

283 955

3%

253 500

244 000

1 000

10 000

10 000

22 Västernorrlands län

245 066

2%

219 000

209 000

1 000

10 000

10 000

23 Jämtlands län

128 276

1%

114 500

105 000

1 000

10 000

10 000

24 Västerbottens län

265 355

3%

237 000

228 000

1 000

10 000

10 000

25 Norrbottens län

250 246

3%

223 500

214 000

1 000

10 000

10 000

9 967 637

100 %

8 900 000

8 512 000

40 000

400 000

400 000

12 Skåne län
13 Hallands län
14 Västra Götalands län
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Bilaga 5. Instruktioner för praktisk
hantering av pandemivaccinerna
Adjupanrix
Består av två behållare:
1) Suspension: flerdosflaska som innehåller antigen.
2) Emulsion: flerdosflaska som innehåller adjuvans.

Instruktioner för beredning och administrering av vaccinet
1. Före blandning ska de två komponenterna emulsion (adjuvans) och suspension
(antigen) ha rumstemperatur (under minst 15 minuter). Skaka varje
injektionsflaska och inspektera dem visuellt. Kassera vaccinet om du
upptäcker främmande partiklar eller onormalt utseende (inklusive
gummipartiklar från proppen).
2. Blanda vaccinet genom att dra upp hela innehållet i flaskan med adjuvans i en
5 ml-spruta och tillsätt detta till injektionsflaskan med antigen. Förse helst
sprutan med en 23-G-nål. Om denna storlek på nål inte finns tillgänglig, kan
du använda en 21-G-nål. Håll helst injektionsflaskan med adjuvanset
uppochnervänd, för att underlätta att hela innehållet dras upp.
3. Skaka flaskan väl efter blandningen av adjuvans och antigen. Det
färdigberedda vaccinet ska vara en vitaktig till gulaktig, homogen, mjölkig
vätskeemulsion. Kassera vaccinet om du upptäcker avvikelser.
4. Volymen i Adjupanrix injektionsflaska är efter blandning minst 5 ml.
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5. Skaka injektionsflaskan och inspektera den visuellt före vaccination. Kassera
vaccinet om du upptäcker främmande partiklar eller onormalt utseende
(inklusive gummipartiklar från proppen).
6. Dra upp varje vaccindos om 0,5 ml i en 1 ml-injektionsspruta och ge den
intramuskulärt. Förse helst sprutan med en nålstorlek som inte är större än 23G.
7. Efter beredningen ska vaccinet användas inom 24 timmar. Det färdigberedda
vaccinet kan antingen förvaras i kylskåp (2°C–8°C) eller i rumstemperatur vid
högst 25°C. Om det färdigberedda vaccinet förvaras i kylskåp bör det uppnå
rumstemperatur (under minst 15 minuter) före varje uppdragning.

Foclivia
Förfylld spruta
Förfylld glasspruta med kolvpropp (brombutylgummi) som innehåller 0,5 ml
mjölkvit lösning bestående av både antigen och adjuvans.
1- Injektionssprutan ska ha rumstemperatur innan det används.
2- Skaka injektionsflaskan och inspektera den visuellt före vaccination. Kassera
vaccinet om du upptäcker främmande partiklar eller onormalt utseende
(inklusive gummipartiklar från proppen).
3- Ge varje vaccindos om 0,5 ml intramuskulärt i överarmen. Förse helst sprutan
med en nålstorlek som inte är större än 23-G.
4- Vaccinet är ljuskänsligt och ska förvaras i originalförpackningen i kylskåp
(2°C–8°C). Den får frysas.
5- Följ gällande anvisningar om du kasserar vaccinet.
Flerdosflaska
Injektionsflaska (typ 1-glas) med propp (halobutylgummi) innehållande minst 5 ml
mjölkvit suspension innehållande både antigen och adjuvans.
1- Injektionsflaskan ska uppnå rumstemperatur innan det används.
2- Inspektera injektionsflaskan visuellt före vaccination. Kassera vaccinet om du
upptäcker främmande partiklar eller onormalt utseende (inklusive
gummipartiklar från proppen).
3- Injektionsflaskan ska skakas varsamt varje gång innan uppdragning av en dos.
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4- Dra upp varje vaccindos om 0,5 ml i en 1 ml-injektionsspruta och ge den
intramuskulärt. Förse helst sprutan med en nålstorlek som inte är större än 23G.
5- Registrera datum och tid för den första dosuppdragningen på flaskans etikett
6- Vaccinet är ljuskänsligt och ska förvaras i originalförpackningen i kylskåp
(2°C–8°C). Den får frysas. Öppnad flaska ska helst användas inom 24 timmar
men kan användas upp till 72 timmar efter första uppdragning. Det är viktigt
att minska risken för kontamination även om den innehåller en
konsteringsmedel. Mellan två användningstillfällen ska flerdosflaskan föras
tillbaka till
7- Följ gällande anvisningar om du kasserar vaccinet.
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Bilaga 6. Landstingens rapportering till det
nationella vaccinationsregistret
Tabell över de system som används av landstingen för registrering av vaccinationer
som ingår i vaccinationsprogram. En del landsting använder sig dels av ett
journalsystem varifrån data direkt eller indirekt (via Svevac) matas in i NVR, dels
av manuell inrapportering till NVR. Understrykningar visar på vilket sätt som de
flesta anmälningarna kommer in till NVR. De kommunala och
Län

Registrering av vaccination

Stockholms län

Stockholms läns sjukvårdsområde: Take
care

Stockholms läns landsting: Manuellt

Uppsala län

Uppsala läns landsting: BASTA: (går över
till Svevac i slutet av 2017)

Uppsala läns landsting: Manuellt

Södermanlands län

Landstinget Sörmland: Manuellt

Landstinget Sörmland: Svevac

Östergötlands län

Region Östergötland: Svevac

Region Östergötland: Manuellt

Jönköpings län

Region Jönköpings län: Svevac

Kronobergs län

Region Kronoberg: Cosmic

Kalmar län

Landstinget i Kalmar Län: Svevac

Gotlands län

Region Gotland: Manuellt

Blekinge län

Landstinget Blekinge: Manuellt

Skåne län

Region Skåne: Svevac

Region Skåne: Manuellt

Hallands län

Region Halland: Svevac

Region Halland: Manuellt

Västra Götalands län

Västra Götalandsregionen: Svevac

Västra Götalandsregionen: Manuellt

Värmlands län

Landstinget i Värmland: Svevac

Örebro län

Örebro: BHV

Örebro: Manuellt

Västmanlands län

Landstinget Västmanland: Manuellt

Landstinget Västmanland: Svevac

Dalarnas län

Landstinget Dalarna: Manuellt

Landstinget Dalarna: Svevac

Gävleborgs län

Region Gävleborg: Svevac

Västernorrland län

Landstinget Västernorrland: Svevac

Jämtlands län

Jämtland läns landsting: Manuellt

Västerbottens län

Västerbottens läns landsting: Svevac

Norrbottens län

Region Norrbotten: Svevac

Landstinget i Kalmar Län: Manuellt

Landstinget Västernorrland: Manuellt
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Bilaga 7. Checklista för landstingens egen planering av vaccinationsarbete
under en pandemis olika faser
Det är viktigt att alla aktörer går igenom alla pandemifaser och förslag på aktiviteter, för att få en överblick över åtgärder och ansvarsområden.
Innan eller när det sker en övergång till en ny fas, bör man ha genomfört de åtgärder och aktiviteter som är listade i den tidigare fasen. Av
utrymmesskäl tas punkter bara upp i en fas, även om de är relevanta i senare faser. Den här checklistan innehåller förslag på åtgärder som bör
genomföras. Därför finns det utrymme för kompletterande åtgärder och aktiviteter som kan vara relevanta lokalt.

Interpandemisk fas
Arbetet med att planera och förbereda för vaccinationsarbetet vid en pandemi bör utföras i den interpandemiska fasen.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för att planera och förbereda för avrop och distribution av vaccin till en plats i respektive landsting i händelse
av en pandemi. Det enskilda landstinget ansvarar för att planera och förbereda för den fortsatta lokala distributionen.
Exempel på aktiviteter som kan förberedas i förväg:
Aktiviteter

Kommentar

 Upprätta och vid behov revidera regionala och lokala vaccinationsplaner.
 Planera för hur vaccinationsarbetet ska organiseras: ledningsstruktur och bemanning.
 Funktioner som bör ingå är operativ grupp, logistik, uppföljning/återrapportering och kommunikation.
 Utarbeta arbetsbeskrivningar för ingående funktioner.
 Definiera ansvar och befogenheter för de olika funktionerna.
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Aktiviteter

Kommentar

 Basera arbetet på befintliga strukturer och rutiner
 Fastställ mottagare som har förutsättningar att hantera vaccinet i en obruten kylkedja ända ut till
vaccinatören.
 Upprätta rutiner för ankomstkontroll och avvikelsehantering.
 Se över säkerhetsaspekterna kring lagring, hantering och distribution i respektive led
 Planera för uthållighet.

 Ta fram plan för hur vaccinationerna ska genomföras. Vilka utförare/vaccinatörer ska användas? Vilka
lokaler behövs?
 Planera för distribution av veckovisa leveranser: Hur ska distributionen nå till ut till
utförarna/vaccinatörerna i en obruten kylkedja? Kan det baseras på befintliga läkemedelstransporter eller
behöver nya rutter planeras? Upphandla distributionsavtal vid behov.
 Säkerställ att det finns rutiner för dokumentation, registrering och återkoppling av vaccination (inklusive
möjlighet att registrera vilket vaccin som getts vid dos 1 och 2) och riskgruppstillhörighet.
 Säkerställ tillgång till kringutrustning, inklusive emballage för fortsatt distribution i obruten kylkedja.
 Identifiera samhällsviktig verksamhet: Upprätta en lista över funktioner/personer som kan behöva tas in i
vaccinationsordning.
 Utbilda involverade organisationer och deras personal.
 Öva.
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Aktiviteter

Kommentar






Aktiveringsfas
Aktiviteter och åtgärder som behöver genomföras under aktiveringsfasen är bland annat följande:
Aktiviteter

Kommentar



Aktivera den lokala vaccinationsplanen.



Följ utvecklingen och informationen från nationella myndigheter (FOHM, SoS, MSB, SKL, Läkemedelsverket).



Förbered utförare/vaccinatörer och lokaler.



Se över bemanningsplanen och planera för uppstart av vaccinationsarbetet.



Förbered kommunikationsinsatser.



Aktivera distributionskanaler.



Planera för mottagande av leverans.



Återkoppling.
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Aktiviteter

Kommentar



Pandemisk fas
När WHO deklarerat att det är fråga om en influensapandemi, är det viktigt att snabbt aktivera och bemanna den regionala organisationen för
vaccinhantering.
Innan vaccinet kommer
Aktiviteter

Kommentar



Anmäl till Folkhälsomyndigheten till vilken plats, sjukhusapotek eller motsvarande, ni önskar få vaccin levererat.



Avropa kringutrustning – vaccinen kommer att levereras utan kringutrustning.



Aktivera distributionsavtal.



Informera utförare/vaccinatörer.



Planera för hantering av avvikelser mellan prognosticerat antal doser och faktiskt levererat antal doser.



Planera för regional och lokal fördelning av doser.



Om eventuell ompackning ska göras, säkerställ att ompackningen utförs av kompetent personal.



Färdigställ lokaler för utförande av vaccinationer. Säkerställ att rätt utrustning finns på plats enligt SOSFS 1999:26 (14).
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När vaccinet levereras
Moment
Ankomstkontroll

Aktiviteter


Gör en okulärbesiktning (transportkartonger, tempindikatorer).



Stäm av antalet levererade doser med följesedel och avisering.



Anmäl noterade avvikelser direkt.

Kommentar


Mellanlagring



Hantering och distribution av vaccin måste ske hos en aktör som är behörig att utföra detta (5-7).



Tänk på temperatur och på säkerheten om vaccinen måste förvaras på andra ställen än i ordinarie lokaler (se avsnitt
säkerhet).


Ompackning och
fördelning



Leverans till vaccinatör



Säkerställ obruten kylkedja fram till utförare/vaccinatör.



Säkerställ tillgång till emballage, kylmedium och indikatorer för temperaturavvikelser.



Ankomstkontroll hos utförare/vaccinatör. Återrapportering av avvikelser.



Rutin för hantering av doser som måste kasseras.

Sker enligt regional/lokal fördelningsnyckel.




Genomförande av
vaccination



Ordination: ordinationen ska signeras av personen som gett vaccinet.



Om iordningsställande och administrering av vaccin har delegerats, ska den som utfört uppgiften också journalföra den.



Om läkemedlet har iordningställts av en receptarie eller apotekare ska det administreras av en sjuksköterska eller läkare.



Ge vaccin i två doser med minst tre veckors intervall.
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Uppföljning





De uppgifter som ska framgå av journalen vid vaccination är:


patientens identitet (personnummer)



ställningstagande till att patienten ska få vaccin



om patienten tillhör en riskgrupp (om möjligt bör även riskgruppen framgå)



att inga kontraindikationer till vaccination finns



vaccinets namn



vaccinets batch-nummer



datum för vaccination



vaccindos: 1 eller 2



vem som iordningställt vaccindosen och administrerat till patienten



vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när.

Uppgifter som behövs utöver de som journalförs, för att kunna följa upp vaccinationsarbetet:


postnummer



riskgruppstillhörighet



vaccinationsställe/vaccinationsmottagning.
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Vaccinationsplanen är ett planeringsstöd för vaccination vid en influensapandemi. Dokumentet
riktar sig framför allt till smittskyddsläkare och landstingens beredskapssamordnare som ska
planera och organisera sin verksamhet för vaccination vid en influensapandemi.

-----------------------------------------------Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör
myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa
och skydda mot hälsohot.
Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Solna Nobels väg 18, SE-171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, SE-831 40 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se
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15
Remissyttrande – Promemoria Ds 2017:9 Förstärkt
rehabilitering för återgång i arbete, S2017/01743/SF
17RK661
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 151. Remissyttrande – Promemoria Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för
återgång i arbete, S2017/01743/SF 17RK661

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg instämmer med förslaget om att tidigarelägga kravet på att
arbetsgivaren ska ta fram en plan för återgång i arbetslivet tillsammans med
arbetstagaren. All forskning visar på att tidiga insatser förkortar sjukskrivningsperioden.
Region Kronoberg vill dock lämna följande synpunkter:
- Nivån för högsta bidragsbelopp på maximalt 200 000 kronor per arbetsgivare är alldeles
för lågt satt för stora arbetsgivare.
- För att Region Kronoberg som arbetsgivare ska kunna följa den föreslagna ändringen i
lagstiftningen från och med ikraftträdandet behöver vi tid för att revidera våra rutiner
och vårt arbetssätt.
- Region Kronobergs erfarenhet är att det tar längre tid att upprätta en plan än vad som
bedöms i utredningen.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Michael Öberg (MP) och HR-direktören Caroline
Palmqvist.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK661
Handläggare: Monica Ranstad, HR-avdelningen
Datum: 2017-04-28

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Promemoria Ds 2017:9 Förstärkt
rehabilitering för återgång i arbete, S2017/01743/SF

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg instämmer med förslaget om att tidigarelägga kravet på att
arbetsgivaren ska ta fram en plan för återgång i arbetslivet tillsammans med
arbetstagaren. All forskning visar på att tidiga insatser förkortar
sjukskrivningsperioden. Region Kronoberg vill dock lämna följande synpunkter:
-

-

Nivån för högsta bidragsbelopp på maximalt 200 000 kronor per
arbetsgivare är alldeles för lågt satt för stora arbetsgivare.
För att Region Kronoberg som arbetsgivare ska kunna följa den
föreslagna ändringen i lagstiftningen från och med ikraftträdandet behöver
vi tid för att revidera våra rutiner och vårt arbetssätt.
Region Kronobergs erfarenhet är att det tar längre tid att upprätta en plan
än vad som bedöms i utredningen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Promemoria Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
Remissyttrande över Promemoria Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering
för återgång i arbete
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK661
Handläggare: Monica Ranstad, HR-avdelningen
Datum: 2017-04-28

Socialdepartementet
s.sf@regeringskansliet.se
s.registrator@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Promemoria Ds 2017:9 Förstärkt
rehabilitering för återgång i arbete, S2017/01743/SF

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg instämmer med förslaget om att tidigarelägga kravet på att
arbetsgivaren ska ta fram en plan för återgång i arbetslivet tillsammans med
arbetstagaren. Region Kronoberg vill dock lämna synpunkter gällande:
-

5.3 Stödet till arbetsgivare
5.5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
6 Konsekvenser

Synpunkter
Region Kronoberg instämmer med förslaget om att tidigarelägga kravet på att
arbetsgivaren ska ta fram en plan för återgång i arbetslivet tillsammans med
arbetstagaren. All forskning visar på att tidiga insatser förkortar
sjukskrivningsperioden. Region Kronoberg vill dock lämna följande synpunkter.
Avsnitt 5.3 Stödet till arbetsgivare
Region Kronoberg ser positivt på en höjning på bidraget till högst 10 000 kr per
arbetstagare och år. Däremot anser vi att nivån för högsta belopp på maximalt
200 000 kr per arbetsgivare är alldeles för lågt satt för stora arbetsgivare. Detta
motsvarar endast ca 20 utredningar per år. Region Kronoberg anser att den
maximala nivån bör ligga på minst det dubbla för oss större arbetsgivare.
Avsnitt 5.5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
För att Region Kronoberg som arbetsgivare ska kunna följa den föreslagna
ändringen i lagstiftningen från och med ikraftträdandet behöver vi tid för att
revidera våra rutiner och vårt arbetssätt. Dessutom måste vi hinna med att
informera och utbilda chefer och medarbetare inom organisationen. För att detta
ska lyckas, krävs att beslut tas om förändringen under år 2017.
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Diarienr: 17RK661
Handläggare: Monica Ranstad, HR-avdelningen
Datum: 2017-04-28

Avsnitt 6 Konsekvenser
Att tidigarelägga kravet på att ta fram en plan för återgång i arbete kommer
inledningsvis att innebära merarbete för arbetsgivaren. Region Kronoberg är
beredda att ta detta merarbete för att minska sjukfrånvaron.
I utredningen påstås att tidsåtgången för att upprätta en plan bedöms vara 20
minuter. Vår erfarenhet är att det tar minst en timma att upprätta en plan, i många
fall tar det betydligt längre tid för att göra en realistisk plan med hög kvalitet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Förord

Denna promemoria har upprättats av en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän från Socialdepartementet. Arbetsgruppen har haft i
uppdrag att se över hur individens rehabilitering kan stärkas inom
ramen för rehabiliteringskedjan.
I promemorian föreslås att
1
en skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan
för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren
senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av
sjukdom i 30 dagar,
2
i planen bör ingå att arbetsgivaren vidtar anpassningsoch rehabiliteringsåtgärder,
det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare bör
3
utvidgas till att även omfatta planering, genomförande
och uppföljning,
4
namnet på det arbetsplatsnära stödet bör ändras till
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd,
5
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd bör kunna lämnas
till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år.
Lag- och förordningsändringarna föreslås träda ikraft den
1 juli 2018.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i
socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att nuvarande 30 kap. 6 § ska betecknas 30 kap. 6 a §,
dels att 30 kap. 1 § och 110 kap. 21 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 30 kap. 6 §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 kap.
1§
I detta kapitel finns allmänna
I detta kapitel finns allmänna
bestämmelser om rehabilitering bestämmelser om rehabilitering
i 2-11 §§.
i 2–5 och 6 a–11 §§.
Vidare finns bestämmelser
Vidare finns bestämmelser
om rehabiliteringsplan i 12– om plan för återgång i arbete i 6 §
14 §§.
och om rehabiliteringsplan i 12–
14 §§.
6§
Om det kan antas att den
försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst
60 dagar ska arbetsgivaren senast
den dag som den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt
under 30 dagar ha upprättat en
plan för återgång i arbete. Om det
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har antagits att den försäkrades
arbetsförmåga inte kommer att
vara nedsatt under minst 60
dagar och det därefter framkommer att nedsättningen kan antas
komma att fortgå under minst 60
dagar ska dock en sådan plan
omgående upprättas.
En plan för återgång i arbete
behöver inte upprättas om det
med hänsyn till den försäkrades
hälsotillstånd klart framgår att
den försäkrade inte kan återgå i
arbete. Om hälsotillståndet därefter förbättras ska dock en plan
omgående upprättas. Planen ska i
den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd med den
försäkrade.
Arbetsgivaren ska fortlöpande
se till att planen för återgång i
arbete följs och att det vid behov
görs ändringar i den.
110 kap.
21 §
När det gäller sjukpenning
När det gäller sjukpenning
ska den försäkrade, om Försäk- ska den försäkrade, om Försäkringskassan begär det, ge in föl- ringskassan begär det, ge in en
jande handlingar:
skriftlig särskild försäkran avse1. En skriftlig särskild för- ende nedsättningen av arbetssäkran avseende ned-sättningen förmågan på grund av sjukdom.
av arbetsförmågan på grund av Den särskilda försäkran ska
sjukdom. Den särskilda försäk- innehålla en utförligare beskrivran ska innehålla en utförligare ning av den försäkrades arbetsbeskrivning av den försäkrades uppgifter och egna bedömning
arbetsuppgifter och egna be- av arbetsförmågan än det som
dömning av arbetsförmågan än har uppgetts i ansökan. Uppdet som har uppgetts i ansökan. gifterna i den särskilda försäkran
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Uppgifterna i den särskilda för- ska lämnas på heder och samsäkran ska lämnas på heder och vete.
samvete.
2. Ett utlåtande av arbetsgivaren. I utlåtandet ska det
anges vilka möjligheter som finns
att ta till vara den försäkrades
arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter åtgärder
som avses i 30 kap.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Den nya bestämmelsen i 30 kap. 6 § ska tillämpas även i fråga
om försäkrade vars arbetsförmåga den 30 juni 2018 har varit nedsatt under minst 60 dagar eller kan antas komma att vara nedsatt
under minst 60 dagar. En plan för återgång i arbete ska då ha upprättats senast den 31 juli 2018.

9
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av
arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2014:67)
om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete samt att 1, 7, 8, 11 och 15 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av
arbetsplatsnära stöd för återgång
i arbete

Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

1§
I denna förordning finns beI denna förordning finns bestämmelser om bidrag till ar- stämmelser om bidrag till arbetsgivare för delar av dennes betsgivare för delar av dennes
kostnader för tjänster som en kostnader för tjänster som en
anordnare av företagshälsovård anordnare av företagshälsovård
eller annan anordnare med lik- eller annan anordnare med likvärdig kompetens har utfört i värdig kompetens har utfört i
form av arbetsplatsnära stödin- form av ett arbetsplatsinriktat
satser.
rehabiliteringsstöd.
Med en arbetsplatsnära stödMed ett arbetsplatsinriktat reinsats avses en utredande insats habiliteringsstöd avses insatser
för en arbetstagare som har eller för en arbetstagare som har eller
riskerar att få en nedsatt arbets- riskerar att få en nedsatt arförmåga på grund av arbetsrela- betsförmåga på grund av arbetsterade och icke-arbetsrelaterade relaterade och icke-arbetsrelatesjukdomar och skador samt att rade sjukdomar och skador. Såinitiera åtgärder för arbetstag- dana insatser består av att utreda,
arens återgång i arbete. Med en planera, initiera, genomföra och
arbetsplatsnära stödinsats avses följa upp åtgärder för arbetstaginte medicinsk eller annan be- arens återgång i arbete. Med ett
handling.
arbetsarbetsplats-inriktat
rehabiliteringsstöd avses inte medicinsk eller annan behandling.
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7§
Bidrag lämnas till en arbetsgivare för delar av dennes kostnader
för tjänster som har utförts av en anordnare som har godkänts av
Försäkringskassan.
Bidraget lämnas för halva det
Bidraget lämnas för halva det
belopp som har betalats av belopp som har betalats av
arbetsgivaren till anordnaren för arbetsgivaren till anordnaren för
en arbetsplatsnära stödinsats. en insats i form av ett arbetsBidraget lämnas dock med högst platsinriktat rehabiliteringsstöd.
7 000 kr för varje sådan insats.
Bidraget lämnas med högst
10 000 kr per arbetstagare och
kalenderår. Bidrag lämnas med
högst totalt 200 000 kr per arbetsgivare och kalenderår.
8§
En anordnare som ska utföra
En anordnare som ska utföra
tjänster i form av arbetsplatsnära tjänster i form av ett arbetsplatsstödinsatser måste vara godkänd. inriktat rehabiliteringsstöd måste
För att godkännas ska anordna- vara godkänd. För att godren i denna verksamhet
kännas ska anordnaren i denna
verksamhet
1. kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och
arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en arbetsgivare ska
svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap. socialförsäkringsbalken,
2. ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom fyra av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik,
3. vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på
arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med
3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen,
4. tillhandahålla arbetsgivaren
4. tillhandahålla arbetsgivaren
information om utförda arbets- information om utförda insatser
platsnära stödinsatser i den om- i form av ett arbetsplatsinriktat
fattning som arbetsgivaren be- rehabiliteringsstöd i den omfatthöver för sin redovisning enligt ning som arbetsgivaren behöver
15 § första stycket, och
för sin redovisning enligt 15 §
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första stycket, och
5. på begäran av Försäkringskassan lämna sådana uppgifter som
myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.
11 §
I ansökan om bidrag ska arbetsgivaren
– ange vilken anordnare som har utfört tjänsten,
– ange den arbetstagare för
– ange den arbetstagare för
vilken den arbetsplatsnära stöd- vilken en tjänst i form av ett
insatsen har utförts, och
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd har utförts, och
– styrka det belopp som arbetsgivaren har betalat för tjänsten.
15 §
En arbetsgivare ska på beEn arbetsgivare ska på begäran av Försäkringskassan gäran av Försäkringskassan
lämna en redovisning av den lämna en redovisning av den
arbetsplatsnära stödinsats som tjänst i form av ett arbetsplatsinutförts av en anordnare för en riktat rehabiliteringsstöd som har
arbetstagare. Redovisningen ska utförts av en anordnare för en
upprättas i enlighet med vad arbetstagare. Redovisningen ska
Försäkringskassan föreskriver.
upprättas i enlighet med vad
Försäkringskassan föreskriver.
En arbetsgivare är dessutom skyldig att på begäran av Försäkringskassan lämna de ytterligare uppgifter om de tjänster som en
anordnare har utfört som behövs för kontroll av utbetalat bidrag
samt för utvärdering av stödet.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
2. I fråga om bidrag som avser tiden juli–december 2018 är det
högsta belopp som totalt får lämnas 100 000 kr per arbetsgivare.
3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om bidrag till arbetsplatsnära stödinsatser som har påbörjats före ikraftträdandet.
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Bakgrund

2.1

Översyn av rehabiliteringen

I den ekonomiska vårproposition för 2016 (prop. 2015/16:100)
angavs att regeringen avser att inleda ett arbete för att se över hur
rehabiliteringsinsatser för individen kan stärkas inom ramen för
rehabiliteringskedjan.
Med anledning av detta har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom Socialdepartementet och Finansdepartementet genomfört en sådan översyn. Rehabiliteringskedjan omfattar de individer som har en anställning och därför har översynen inriktats i
första hand på dessa.
Utifrån genomförd översyn remitteras arbetsgruppens förslag
till regeländringar i denna promemoria. Ändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2018.

2.2

Sjukfrånvaro och rehabilitering

2.2.1

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under de senaste fem åren. Utvecklingen kan sammanfattas med att allt fler sjukfall påbörjas men
också att de påbörjade sjukfallen blir längre. I syfte att bryta den
pågående uppgången och stabilisera sjukfrånvaron har regeringen
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beslutat om ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Detta åtgärdsprogram omfattar sju olika områden och
även ett kvantitativt mål för sjukfrånvaron. Målet är att sjukpenningtalet1 i december 2020 högst ska uppgå till 9,0.
Sjukskrivningarna – i figuren nedan uttryckt som pågående
sjukfall – har uppvisat stora variationer över tid. Kvinnors sjukfrånvaro har varierat mer än mäns. Sveriges sjukfrånvaro har även i en
internationell jämförelse präglats av höga nivåer och kraftiga
svängningar (se bl.a. Hägglund och Johansson 2016). Under 2000talets början var det totala antalet pågående sjukfall över 300 000
för att sedan understiga 100 000 under 2010. I juni 2016 var antalet
pågående sjukfall 193 000, varav 137 000 hade pågått längre än
90 dagar. Av de sjukfall som pågått i över 90 dagar var 92 000 kvinnor och 45 000 män.

180 000
160 000

Kvinnor <90 dagar

Kvinnor >90 dagar

Män <90 dagar

Män >90 dagar

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Källa: Försäkringskassan

Från 2011 har sjukpenningtalet uppvisat en kraftig ökningstakt,
som har avmattats något under hösten 2016. Sjukpenningtalet ökar
1
Sjukpenningtalet anger antalet utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning
per registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år (exklusive försäkrade med hel sjuk- eller
aktivitetsersättning). Alla dagar är omräknade till nettodagar, det vill säga två dagar med halv
ersättning räknas som en dag.
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för närvarande med 3 procent på årsbasis och går i riktning mot att
plana ut. Ökningen för kvinnor är 4 procent och för män
2 procent. I december 2016 var sjukpenningtalet 10,8 dagar (för
kvinnor 14,3 och för män 7,5 dagar). Ökningen sedan 2010 kan
inledningsvis förklaras med att personer som tidigare har haft sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning påbörjade en ny period
med sjukpenning. Ökningen 2012 och framåt förklaras däremot av
att antalet nya sjukfall ökar och att sjukfallen blir längre.
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Källa: Försäkringskassan

Ökat inflöde i försäkringen
De senaste årens ökning av påbörjade sjukfall är en central komponent bakom uppgången i sjukpenningtalet. Inflödet till sjukpenningen var som lägst 2009–2010. Då var det omkring 250 000 sjukfall som påbörjades per år och som varade minst 30 dagar (150 000
kvinnor, 100 000 män). Efter det skedde ökningen i en närmast
obruten takt för att på hösten 2015 uppgå till en nivå om 360 000
fall som blir minst 30 dagar långa på årsbasis (230 000 kvinnor,
130 000 män). Detta är en nivå som gällt sedan dess. Ett ökat antal
sjukfall bland kvinnor svarar därmed för merparten av ökningen.
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Källa: Försäkringskassan

Fler sjukfall med psykiatrisk diagnos
Sjukskrivning med psykiatriska diagnoser har ökat kraftigt under
de senaste åren och är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken
för både kvinnor och män. Ungefär 48 procent av kvinnors sjukfall
har en psykiatrisk diagnos. Motsvarande siffra för männen är
36 procent. Kvinnor har, oavsett yrke, en högre risk att drabbas av
sjukskrivning med psykiatriska diagnoser, däribland depression, i
synnerhet i åldersgruppen 30–40 år. Försäkringskassans analyser
visar att risken för sjukskrivning med psykiatriska diagnoser är
särskilt hög inom sektorerna för vård, omsorg och utbildning. Risken är lika hög för kvinnor som för män i dessa yrken, men
eftersom kvinnor arbetar i större utsträckning i dessa sektorer är
det fler kvinnor som drabbas (Försäkringskassan 2013).
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Skillnader i sjukskrivning mellan kvinnor och män

Kvinnor är, vilket framgått av föregående avsnitt, sjukskrivna i
större utsträckning än män. Kvinnor svarar dessutom för en stor
del av den aktuella uppgången i sjukfrånvaron, vilket gör att skillnaden mellan kvinnor och män har blivit större de senaste åren.
Det är särskilt allvarligt att sjukskrivningarna inte bara blir flera,
utan även tenderar att bli längre. Detta gäller både för kvinnor och
för män, men utvecklingen är mer markant för kvinnorna. För individen innebär långa tider med sjukskrivning lägre inkomster och
ökad risk för att permanent lämna arbetsmarknaden med sjukersättning. Att minska skillnaderna i sjukskrivning mellan kvinnor
och män och att bryta den negativa utvecklingen mot allt högre
sjuktal bland kvinnor är således angeläget för att regeringens mål
om ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män ska kunna
uppnås.
Enligt Försäkringskassan (2014) tyder mycket på att förklaringen till kvinnors höga sjukfrånvaro jämfört med mäns ligger i en
kombination av flera faktorer som samverkar. Bland dessa finns
kvinnors större ansvar för det informella arbetet i hemmet, det
faktum att kvinnor oftare än män arbetar i kontaktyrken och att
kvinnor ofta arbetar i yrken och sektorer med sämre upplevd
psykosocial arbetsmiljö.
Delvis andra faktorer förklarar variationerna i sjukfrånvaron
över tid. Exempel på viktiga komponenter som lyfts fram av Försäkringskassan är förändringar i regelverket, samspelet med förtidspensions- och sjukersättningssystemet, administrationens förutsättningar att möta och hantera förändringar samt attityder och
agerande hos Försäkringskassan, arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen samt hos de försäkrade.
2.2.3

Sjukfrånvaron i olika sektorer

Nedan följer en redovisning av hur anställda personers sjukfrånvaro
ser ut. Det huvudsakliga begrepp som ligger till grund för redovisningen är om personerna under ett och samma kalenderår (2014)
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har haft fler än 14 dagars sjukpenning.2 Nedan jämförs den sjukfrånvaro som har kunnat härledas till olika arbetsställen för att visa
hur denna varierar beroende på sektor och antal anställda. Begreppet arbetsställe skiljer sig definitionsmässigt åt från t.ex. organisationsnummer, men tillgänglig registerdata har inte möjliggjort en
koppling till den sistnämnda. Observera även att måttet är binärt
till sin natur - antingen har den anställda haft en sjukfrånvaro överstigande 14 dagar eller ej - och säger därför lite om hur långa sjukfallen blir och om detta skiljer sig åt mellan t.ex. olika arbetsställen.
Kombineras individ- och arbetsställeregistret i den s.k. LISAdatabasen för 2014 kan 4,4 miljoner individer knytas till 618 000
olika arbetsställen. En grov klassindelning har gjorts efter åldrar,
antalet anställda på arbetsstället, bransch och sektor i tabellerna
nedan.
Det råder stora skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden sett till sektorstillhörighet. Inom offentlig sektor är en
majoritet av de anställda kvinnor (69 procent). Privat sektor sysselsätter flest, både bland kvinnor och bland män, och här är en majoritet av de anställda män.(63 procent).
Sett till arbetsställenas storlek är 30 procent av anställda män
och 33 procent av kvinnorna anställda på arbetsställen med fler än
100 anställda. Så pass stora arbetsställen är framför allt vanliga
inom landsting och stat.
Vad gäller den här mätta sjukfrånvaron i termer av sjukpenning
har sammanlagt 226 000 anställda kvinnor och 128 000 män haft en
sådan. Andelsmässigt motsvarar detta att 11 procent av anställda
kvinnor och 6 procent av anställda män haft en sjukfrånvaro överstigande 14 dagar.

2
Antalet 14 har valts därför att detta, med karens- och sjuklöneperiod inräknad, utgör en
sammanlagd sjukfrånvaro om 28 dagar. Observera dock att sammanställningen om antalet
personer utifrån registerdata nödvändigtvis inte innebär att personerna haft en
sammanhängande sjukfrånvaro under året som uppgått till 14 dagar med sjukpenning, utan
den kan vara utspridd över flera tillfällen. Utgångspunkten för avsnittet är dock att ge en bild
över hur vanligt förekommande graden av sådan sjukdomsomfattning är och hur den skiljer
sig åt mellan arbetsställen och åldrar.
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Sjukfrånvaro under året – anställda i olika åldrar
Ungefär var tionde anställd kvinna och var tjugonde man har haft
en summerad sjukpenningfrånvaro om minst 14 dagar under kalenderåret. Här gäller att denna andel är högre ju äldre åldrar som studeras.3 Exempelvis har 13 procent av kvinnor i åldrarna 50–64 år
haft sjukfrånvaro och 8 procent av männen, vilket är ungefär en
dubbelt så hög andel som åldrarna 20–29 år.

Källa: Socialdepartementets beräkningar i LISA, SCB

Sektor
Det är välkänt att offentlig sektor, och då framför allt kommunaloch landstingssektorn, uppvisar högre sjukskrivningar än övriga
delar av arbetsmarknaden. För kvinnor inom offentlig sektor har 13
procent haft sjukfrånvaro överstigande 14 dagar, att jämföra med 9
procent inom privat sektor. För män är sjukfrånvaron 6 procent
inom offentlig sektor, 5 procent inom privat. Totalt beräknas därmed ca 150 000 anställda inom offentlig sektor och nära 200 000
anställda inom privat sektor ha en sjukfrånvaro överstigande
14 dagar under ett år.

3
Med undantag då för åldrarna 65+ vilket i sammanhanget är en speciell kategori då den
domineras av egenanställda.
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Andel anställda med
fler än 14 bruttodagar

Källa: Socialdepartementets beräkningar i LISA, SCB

Bransch
Även mellan olika branscher finns en spännvidd i andelen av de
anställda som haft sjukfrånvaro >28 dagar. Bland män är andelen
som högst inom transport och magasinering och lägst sjukfrånvaro
bland män uppvisar finansverksamhet och informationsbranschen.
För kvinnor är andelen högst inom de två antalsmässigt tyngsta
branscherna: vård och omsorg samt utbildning. Lägst andel bland
kvinnor uppvisar jordbruksbranschen.
Kvinnor och män som arbetar i i yrken med nära kontakt med
brukare av olika välfärdstjänster eller andra personliga tjänster (s.k.
kontaktyrken) en högre genomsnittlig risk att bli sjukskrivna på
grund av psykisk ohälsa.
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Storlek på arbetsstället
Ser vi till arbetsställets storlek kan inte sägas finnas några stora
skillnader i andel med sjukfrånvaro. En delförklaring är att t.ex.
vård- eller utbildningsenheter, med hög sjukfrånvaro, kan vara antalsmässigt små arbetsställen. Arbetsställen med upp till 10 anställda har dock en något lägre andel sjukfrånvarande jämfört med
större arbetsställen. Ur detta perspektiv, förekomst av sjukfrånvaro,
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till skillnad från hur långa sjukfallen blir, kan alltså inte konstateras
några stora differenser beroende på arbetsställets storlek.

Källa: Socialdepartementets beräkningar i LISA, SCB

2.2.4

Nuvarande rehabiliteringsinsatser

Arbetsplatsanknuten rehabilitering
Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser erbjuds idag främst
genom företagshälsovården och rehabiliteringsförsäkringar. Därutöver ges möjlighet till statligt bidrag för arbetsgivares kostnader för
arbetshjälpmedel respektive utredningsinsatser.
Företagshälsovården
Enligt 3 kap. 2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren
se till att de anställda har tillgång till den företagshälsovård som
arbetsförhållandena kräver. Företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.
Företagshälsovården ska också särskilt arbeta för att förebygga och
undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) beskrivs företagshälsovården
som en sammanhållen resurs med bred kunskap inom medicin,
ergonomi, teknik, beteendevetenskap och arbetsorganisation”.
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Cirka 65 procent av alla anställda har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Tillgången till företagshälsovård
varierar dock mellan olika branscher och beroende på företagsstorlek. I den statliga och kommunala sektorn samt i storföretag har de
flesta anställda tillgång till företagshälsovård. En tredjedel eller
cirka 1,5 miljoner anställda saknar tillgång till företagshälsovård
och av dessa är cirka hälften anställda i företag med färre än 50 anställda (källa: Sveriges Företagshälsor, www.foretagshalsor.se).
Det är stora skillnader beträffande vilka tjänster som arbetsgivarna upphandlar av företagshälsovården. Det är arbetsgivaren
som beställer företagshälsovård efter sina specifika behov, vilket i
förlängningen medför att företagshälsovården kan ha en mycket
varierande utformning. Utbudet kan innehålla allt från första linjens sjukvård och friskvårdstjänster till utbildnings- och organisationstjänster.
I vilken utsträckning som en företagshälsovård erbjuder rehabiliteringsstöd till arbetsgivare varierar. Enligt uppgifter från Sveriges
Företagshälsor skiljer det sig åt beroende på vilka kunder/uppdragsgivare företagshälsovården har och inom vilka branscher de är
verksamma. Det skiljer sig också åt beroende på om det är stora
eller små företag som man arbetar åt, hur väl primärvården fungerar
på orten där man är verksam och hur väl samarbetet mellan Försäkringskassan och företagshälsovården fungerar. Förutom behandlingsinsatser t.ex. i form av stödsamtal eller andra terapier bidrar
företagshälsovården med kunskap om vilka förändringar på arbetsplatsen som underlättar den anställdes återgång till arbetet. Det
förekommer också att företagshälsovården stödjer återgång i arbetet och säkerställer att både arbetstagare och arbetsgivare är medvetna om den skadliga effekt en fortsatt sjukskrivning kan innebära.
Rehabiliteringsförsäkringar
Den privata försäkringsmarknaden erbjuder rehabiliteringsförsäkringar som komplement till en sjukvårdsförsäkring eller sjukförsäkring. Rehabiliteringsförsäkringar är försäkringar som arbetsgivare
tecknar för sina anställda inom området för arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet med försäkringarna är att påskynda anställdas
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återgång i arbete med hjälp av arbetslivsinriktade åtgärder. Rehabiliteringsförsäkringar erbjuds bl.a. av Skandia, Euroaccident, Länsförsäkringar och Trygg Hansa.
Enligt uppgifter från Svensk Försäkring har cirka 265 000 anställda tillgång till en rehabiliteringsförsäkring. Det är främst företag/arbetsgivare med färre än 100 anställda som tecknar sådana
försäkringar. Större företag har oftast avtal med företagshälsovårdsföretag.
Rehabiliteringsförsäkringarna skiljer sig åt, men huvuddragen är
likartade: Arbetsgivaren anmäler den anställdes sjukfrånvaro till
försäkringsbolaget, t.ex. senast dag 20 om sjukfrånvaron beräknas
bli längre än 4 veckor. En rehabiliteringsledare från försäkringsbolaget tar då kontakt med den anställde och dennes chef för en
rehabiliteringsutredning. Rehabiliteringsledaren har oftast någon
form av sjukvårdskompetens t.ex. i form av sjukgymnastik eller
arbetsterapi. Rehabiliteringsledaren tar fram en åtgärdsplan för
återgång i arbete som försäkringen ska godkänna. Åtgärder som
försäkringen täcker kan vara:
– Rådgivning av legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut.
– Åtgärd av legitimerad fysioterapeut/naprapat/kiropraktor.
– Insatser från multiprofessionella team.
– Rådgivning och psykologiskt stöd till anhöriga.
– Yrkesvägledning, som syftar till att den försäkrade ska fortsätta
sin anställning hos arbetsgivaren.
– Rådgivning gällande arbetsplatsanpassning, byte av arbetsuppgifter och arbetsträning hos arbetsgivaren.
– Rådgivning till chef vid behov
Rehabiliteringsledaren följer hela processen till återgång i arbete
och har regelbundna avstämningsmöten med chefen och den anställde.
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Stöd till arbetslivsinriktad rehabilitering – AGS-fonden
Svenskt Näringsliv och LO har genom den gemensamma AGSfonden hos AFA Försäkring avsatt medel till individuell rehabilitering för arbetstagare inom privat näringsliv samt kommuner och
landsting. Arbetsgivaren kan efter ansökan få ekonomisk ersättning
för hälften av kostnaderna när någon av de anställda genomgår
arbetslivsinriktad rehabilitering. Ersättningen gäller både arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som görs i förebyggande
syfte.
Den anställde måste omfattas av AFA Försäkrings avtalsgruppsjukförsäkring, AGS eller efterskydd i försäkringen. Dessutom ska
det finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov samt en plan för återgång
i arbete. Arbetsgivaren kan få ersättning upp till halva kostnaden
för rehabilitering och insatser som görs i förebyggande syfte. Om
den som ska genomgå rehabiliteringen är arbetslös kan ersättning
betalas med upp till 75 procent av kostnaden men högst 37 500
kronor. Resten av kostnaderna förutsätts att arbetsgivaren,
Arbetsförmedlingen eller annan står för. Ersättning betalas inte för
lönekostnader, tekniska hjälpmedel, eller om maskiner eller arbetsplatser behöver byggas om.
AFA Försäkring bedömer i varje enskilt ärende om kostnaden
för den aktuella arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärden kan betalas. Vid en insats som görs i förebyggande syfte kan ersättning
betalas under den tid då Försäkringskassan betalar förebyggande
sjukpenning, vid behandlingssamtal som sker hos psykolog/legitimerad psykoterapeut, eller vid missbruks- eller beroendebehandling (källa: www.afaforsakring.se).
Bidrag till arbetshjälpmedel
Arbetshjälpmedel fyller ofta en viktig funktion för att förebygga
sjukskrivning och göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar och långvariga sjukdomstillstånd att fortsätta vara yrkesverksamma. Försäkringskassan kan besluta om och betala ut bidrag
för arbetshjälpmedel som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar
för en god arbetsmiljö. Reglerna om bidrag till arbetshjälpmedel
finns i 30 kap. 5 § socialförsäkringsbalken och i förordningen
(1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel.
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Bidrag kan sökas både av arbetstagaren och av arbetsgivaren.
Innebär arbetshjälpmedlet eller anordningen ett ingrepp i arbetsgivarens egendom, till exempel att en maskin eller lokal behöver
byggas om, är det arbetsgivaren som ansöker om bidraget. Om
arbetshjälpmedlet är av individuell karaktär ansöker arbetstagaren
själv om bidraget. Bidrag kan betalas ut längst till och med månaden före den månad då den anställda fyller 67 år. Bidraget kan vara
högst 50 000 kronor. Det betalas ut till arbetsgivaren med hälften
av den kostnad som överstiger 10 000 kronor. Bidrag till datorbaserade arbetshjälpmedel kan betalas ut med ett högre belopp än
50 000 kronor.
Arbetsförmedlingen svarar för stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. För anställda ansvarar Arbetsförmedlingen för stödet till hjälpmedel för behov som framkommer under de första
12 månaderna en person är anställd hos arbetsgivaren. Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetshjälpmedel även efter 12 månaders
anställning för personer som har anställning med lönebidrag, i
skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare, en utvecklingsanställning eller en trygghetsanställning. Stöd kan även lämnas för företagare eller fri yrkesutövare samt vid ett arbetsmarknadspolitiskt
program, arbetslivsinriktad rehabilitering, expertundersökningar
eller praktisk arbetslivsorientering. Ersättning lämnas upp till
100 000 kronor per år vardera till den som har funktionsnedsättningen och den som anordnar eller ansvarar för verksamheten. Om
ersättningen gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns
synnerliga skäl kan ersättning lämnas med ett högre belopp.
Bidrag till arbetsplatsnära stöd
Sedan 2014 kan arbetsgivare få statligt bidrag för köp av utredande
insatser för arbetstagare som har eller riskerar att få nedsatt
arbetsförmåga. Detta benämns arbetsplatsnära stöd och ska utföras
av företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens som har godkänts av Försäkringskassan. Syftet med bidraget
är att förebygga sjukfall och vid pågående sjukfall öka arbetstagares
möjligheter att återgå i arbete genom att stödja arbetsgivare att
vidta tidiga och anpassade åtgärder. Bidrag lämnas till arbetsgivare
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för halva det belopp som betalats för en arbetsplatsnära stödinsats,
men högst med 7 000 kronor. För 2017 har det avsatts 100 miljoner
kronor i bidrag till arbetsgivare för arbetsplatsnära stöd. Reglerna
om bidraget finns i förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare
för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.
Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera
det arbetsplatsnära stödet och av myndighetens redovisning (Utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare, Försäkringskassan
2017) framgår följande:
Under 2016 beviljades 780 organisationer och företag inom stat,
kommun, landsting, församlingar och privata företag bidrag för
cirka 48 miljoner kronor till arbetsplatsnära stöd. De beviljade stöden omfattade totalt 18 573 arbetsplatsnära stödinsatser. Närmare
hälften av beviljade bidrag gick till kommuner medan knappt
40 procent gick till privata företag och 10 procent gick till landsting. Fyra procent beviljades till statlig förvaltning. Huvuddelen
som beviljades bidrag var arbetsgivare med minst 200 anställda
(62 procent). Största enskilda gruppen var arbetsgivare med fler än
500 anställda (41 procent). Små företag med en till nio anställda utgjorde tre procent av de som beviljades arbetsplatsnära stöd.
Totalt har 66 procent av de arbetsplatsnära stödinsatserna omfattat kvinnor och 34 procent män. Inom stat, landsting och kommun omfattar 85 procent av insatserna kvinnor. För privata företag
är bilden den omvända där majoriteten av insatserna omfattar män,
64 procent, medan 36 procent omfattar kvinnor.
I en särskild registerstudie har Försäkringskassan analyserat
karakteristika och sjukfrånvaro för individer som arbetsgivare har
beviljats arbetsplatsnära stöd för. Av studien framgår att medelåldern var 46 år för kvinnor och 47 år för män. Psykisk sjukdom
utgjorde det största diagnoskapitlet följt av rörelseorganens sjukdomar. Den enskilt största diagnosgruppen var anpassningsstörningar och reaktion på svår stress.
Det arbetsplatsnära stödet har använts både för personer som
hade respektive inte hade en sjukskrivning. Hälften av de som var
sjukskrivna och som tog del av arbetsplatsnära stöd var sjukskrivna
i en psykiatrisk diagnos Försäkringskassan konstaterar att det finns
ett tydligt förebyggande perspektiv i användningen av det arbetsplatsnära stödet, vilket skulle kunna antyda att detta verkligen är
ett stöd som används istället för sjukskrivning. Försäkringskassan
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bedömer att det inte finns något som tyder på att stödet och tillhörande insatser skulle leda till ökad sjukfrånvaro.
För att stödja förebyggande arbete, men även för att arbeta
effektivt med arbetsanpassning och rehabilitering, bedömer Försäkringskassan att det kan finnas behov av expertstöd i planering
och genomförande. Stödet för ansvariga chefer i dialog med medarbetaren om möjligheten att undvika sjukskrivning eller att kunna
återgå i arbete skulle på detta sätt kunna stärkas.”
Försäkringskassan anger att ett utökat stöd troligen skulle göra
bidraget mer intressant för små arbetsgivare och vara ett värdefullt
stöd i samband med anställdas ohälsa. Det finns också skäl att tro
att bidrag även för insatser skulle kunna ha en positiv inverkan på
arbetsgivares möjligheter att både förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Myndigheten avstår från att ge ett tydligt förslag på utveckling då den genomförda uppföljningen begränsar möjligheten att se
effekter.
Offentligt organiserad rehabilitering
Förstärkta insatser i samarbete mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i regleringsbreven
getts i uppdrag att samarbete utreda behovet av och genomföra
insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den
som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller
återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete.
Insatserna ska ske så tidigt som möjligt för de kvinnor och män
som bedöms ha behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. I uppdraget
ingår att skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har
rätt till ersättning från sjukförsäkringen. För budgetåret 2017 har
det avsatts 709 miljoner kronor för båda myndigheternas insatser
inom ramen för uppdraget.
Myndigheternas samarbete består av två delar; gemensam kartläggning av individens förutsättningar och behov samt aktiva insatser för att stödja individens övergång eller återgång till arbete.
Gemensam kartläggning sker vid ett eller flera avstämningsmöten
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och avslutas med att personen tillsammans med arbetsförmedlare
och Försäkringskassans handläggare gör en plan för vilka insatser
som behövs för att hen ska närma sig arbetslivet. För vissa kan det
handla om arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser hos
Arbetsförmedlingen. För andra kan kartläggningen visa att de
lämpligaste insatserna finns hos annan aktör, eller att insatser ännu
inte är meningsfulla.
Under 2016 genomfördes cirka 7 000 gemensamma kartläggningar för personer med sjukpenning. Av dessa vidtogs 64 procent
för kvinnor och 36 procent för män. Skillnaden mellan könen har
minskat något jämfört med föregående år, då andelen kvinnor var
67 procent och andelen män var 33 procent. Antalet gemensamma
kartläggningar har minskat kraftigt jämfört med föregående år, då
cirka 13 700 gemensamma kartläggningar genomfördes för personer med sjukpenning. Enligt Försäkringskassan beror minskningen
framför allt på att den bortre tidsgränsen för rätt till sjukpenning
avskaffades den 1 februari 2016. En annan orsak är, enligt Försäkringskassan, att det görs färre gemensamma kartläggningar tidigt i
ärendena, vilket myndigheten bedömer vara en konsekvens av
fokus på att höja kvaliteten i bedömningarna av arbetsförmågan,
både initialt och i samband med rehabiliteringskedjans tidsgränser.
Tidigare genomfördes nämligen gemensamma kartläggningar för de
sjukskrivna vars rätt till sjukpenning bedömdes komma att upphöra
till följd av den bortre tidsgränsen efter 2,5 års sjuskrivning. Av de
personer med sjukpenning som ingått i det förstärkta samarbetet
lämnade 62 procent sjukförsäkringen efter avslutat samarbete
under 2016, vilket är motsvarande andel som under 2015 (Försäkringskassans årsredovisning 2016).
Samordnade rehabiliteringsinsatser genom samordningsförbund
Finansiell samordning genom samordningsförbund är en frivillig
samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting samt en eller flera kommuner som syftar till att ge individer
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser stöd så att
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Behovet av samordning är ofta tydligt för personer med en sammansatt problematik som till exempel olika former av fysiska eller
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psykiska besvär i kombination med arbetsmarknadsmässiga eller
sociala problem. Många av de individer som Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan arbetar med, inte minst unga med aktivitetsersättning och långtidssjuk-skrivna, kan ha behov av sådana
samordnade insatser.
Av resurserna till samordningsförbunden ska Försäkringskassan
bidra med statens andel motsvarande hälften av medlen. Landsting
och kommuner ska bidra med varsin fjärdedel. För 2017 uppgår de
statliga medlen till 339 miljoner kronor. I april 2016 fanns det 83
samordningsförbund som omfattar 244 av Sveriges 290 kommuner.
Drygt hälften av samordningsförbundens insatser utgörs av
rehabiliteringsinsatser till individer, medan knappt hälften utgörs
av strukturövergripande insatser som avser att förbättra samverkan
mellan myndigheterna. Av de personer som omfattas av samordningsförbundens rehabiliteringsinsatser utgörs en majoritet av unga
mellan 16 och 29 år. Av dem som avslutade en insats är det
33 procent av deltagarna som arbetar eller studerar i någon omfattning direkt efter insatsen, 31 procent av kvinnorna och 36 procent
av männen. Därutöver har 19 procent registrerats som aktivt
arbetssökande på Arbetsförmedlingen efter avslutad insats. Av alla
individer som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under 2015, är det ca 5 procent (ca 1 700 personer) som
deltagit i en insats finansierad av samordningsförbund. Av dessa
har 25 procent gått vidare till arbete eller studier efter avslutad insats (Uppföljning av finansiell samordning Försäkringskassan
2016). Resultatet för 2016 med avseende på andel deltagare som
arbetar eller studerar direkt efter avslutad insats är i stort sett detsamma som resultatet för 2015 (Uppföljning av samordningsförbundens insatser, Försäkringskassan 2017).
Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting
Sedan 2006 har staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) ingått överenskommelser för att stimulera landstingen till
att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården
och för att utveckla sjukskrivningsprocessen. Syftet med överenskommelserna har varit att ge landstingen ekonomiska drivkrafter
att prioritera sjukskrivningsfrågan för att åstadkomma en effektiv
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och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och bidra till en stabil
sjukfrånvaro.
I december 2016 slöts en ny överenskommelse för åren 2017–
2018 (En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018, Dnr S2016/07764/SF). Överenskommelsen innebär stimulansmedel för kvalitetshöjande insatser inom
hälso- och sjukvården för att sjukskrivning ska bli en del av vård
och behandling. Det handlar bl.a. om hur hälso- och sjukvården
bidrar till en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess,
utvecklar samverkan/samarbetet med andra berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen för att förebygga eller förkorta sjukskrivning
samt främjar kvinnors och mäns återgång i arbete. Överenskommelsen omfattar totalt cirka 2,9 miljarder kronor.
Genom överenskommelsen ges landstingen bl.a. stimulansmedel
för att utveckla hälso- och sjukvårdens kontakter med arbetsgivare.
Landstingen ges stimulanssmedel för att utveckla en funktion för
koordinering, s.k. rehabiliteringskoordinator, som syftar till att
underlätta för patienten att återgå i eller vara kvar i arbete. Funktionen är relativit etablerad inom primärvården, men finns även
inom delar av specialistvården. För närvarande pågår ett arbete
inom Socialdepartementet med att utreda formerna för en obligatorisk rehabiliteringskoordinatorfunktion inom hälso- och sjukvården.
2.2.5

Internationella erfarenheter

I en underlagsrapport till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen gör Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) en internationell jämförelse av arbetsgivarens ansvar och drivkrafter för
anställdas sjukfrånvaro. De studerade länderna är Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Tyskland.
Enligt ISF har arbetsgivarna i samtliga sju länder likartade skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen att anpassa arbetet till
arbetstagarnas förutsättningar. I Finland och Nederländerna är
företagshälsovården obligatorisk och lagstadgad. En viktig uppgift
för företagshälsovården i dessa båda länder är att föreslå åtgärder
för återgång i arbete och följa upp de åtgärder som arbetsgivaren
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vidtar. I övriga länder arbetar företagshälsovården i huvudsak förebyggande och som en rådgivande expertresurs i arbetsmiljöfrågor.
Enligt ISF är arbetsgivarens ansvar för att vidta åtgärder för
arbetstagarens återgång i arbete begränsat i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och Sverige. De ekonomiska drivkrafterna för
arbetsgivaren att agera när en anställd är sjukskriven är enligt ISF
svaga i Danmark, Norge, Storbritannien och Sverige. I Finland –
och i ännu högre grad i Nederländerna – har arbetsgivaren starka
ekonomiska motiv till att vidta åtgärder för att begränsa antalet
sjukskrivningar och förtidspensioner på arbetsplatsen.
Finland
I Finland startar arbetsgivarens sjuklöneansvar första dagen i sjukfallet och varar i tio dagar. Under dessa dagar erhåller den sjukskrivne lön från arbetsgivaren i enlighet med den nivå som anges av
kollektivavtalet. Arbetsgivaren erhåller i sin tur ersättning från
Folkpensionsanstalten (FPA) för de dagar då sjuklön utbetalas.
Läkarintyg krävs från dag nio men arbetsgivare kan kräva läkarintyg
tidigare, på tredje eller redan på första frånvarodagen. Företagshälsovården en viktig aktör i sjukskrivningsprocessen och ska enligt lag tillhandahållas alla anställda. Arbetsgivare ersätts delvis för
kostnader för företagshälsovården (Folkpensionsanstalten, 2016).
Om sjukskrivningen varar längre än tio dagar kan den sjuk-skrivne
ansöka om sjukpenning. Ersättningsnivån är ca 70 procent av inkomstbortfallet upp till ett tak. Den maximala ersättningstiden är
300 dagar exklusive söndagar inom ett år (Försäkringskassan, 2014
och Folkpensionsanstalten, 2016a).
När ett sjukfall pågått i 60 dagar måste FPA utreda rehabiliteringsbehovet. Under tiden som rehabiliteringsinsatser genomförs
kan rehabiliteringspenning utbetalas med ungefär samma belopp
som sjukpenningen. För rehabiliteringspenningen finns ingen specifik tidsgräns. Den medicinska rehabiliteringen betalas av FPA
medan den yrkesinriktade rehabiliteringen betalas av arbetspensionsanstalterna, som finansieras av arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsavgifter (Arbetspension.fi, 2016).
För att vara berättigad till sjukpenning längre än 90 dagar krävs
ett läkarintyg från företagsläkaren, där återstående arbetsförmåga
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beskrivs. Vid längre sjukfall ska arbetsgivaren, den sjukskrivne och
företagshälsovården tillsammans utreda den sjukskrivnes möjligheter att fortsätta arbeta. Efter ett års sjukskrivning kan den sjukskrivne ansöka om sjukpension (Folkpensionsanstalten, 2016b).
Nederländerna
Under 1980- och 1990-talen var Nederländernas sjukfrånvaro bland
de högsta i världen. Kvinnor och äldre svarade för en stor del av
sjukfrånvaron (de Jong, 2012). För att hantera den höga och
ökande sjukfrånvaron sjösatte Nederländerna en rad reformer som
förändrade sjukförsäkringssystemet i grunden.
Reformer i sjukförsäkringssystemet
Reformerna har genomförts stegvis och påbörjades 1996 då
Nederländernas dåvarande sjukförsäkringssystem avskaffades. Det
tidigare systemet hade ett sex veckor långt arbetsgivaransvar. I
stället infördes ett 1 år långt sjuklöneansvar för arbetsgivarna, där
arbetsgivaren skulle betala sjuklön motsvarande 70 procent av
bruttolönen. Kollektivavtal, som omfattar ca 90 procent av de anställda, innebar dock att den faktiska ersättningsnivån för anställda
uppgick till 100 procent efter skatt. Efter 1 år med sjuklön från
arbetsgivaren kunde den sjukskrivna ansöka om motsvarande sjukersättning (de Jong och Lindeboom, 2004). År 2004 förlängdes
arbetsgivarens sjuklöneansvar till dagens längd om 2 år och därigenom även tiden innan en sjukskriven kan ansöka om sjukersättning.
Samtidigt infördes en begränsning i ersättningsnivån under andra
sjukskrivningsåret till 70 procent av lönen. Syftet var att stärka
individens drivkrafter till att återgå till arbetet (van Sonbeek och
Gradus, 2013). Den genomsnittliga ersättningsnivån under de två
första sjukskrivningsåren får inte överstiga 85 procent av bruttolönen (OECD, 2007). Det finns inga lagstadgade karensdagar men
arbetsgivaren kan välja att inleda sjukperioden med 2 karensdagar.
Under sjukfallets två första år är den anställdas anställning tryggad
genom lag (de Jong och Lindeboom, 2004).
För personer som är försäkrade men inte har en arbetsgivare
eller för vars arbetsgivare inte kan debiteras, t.ex. om den anställda
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är på föräldraledighet, infördes en sjukförsäkringsfond. Detta
gällde även anställda med flexibla anställningsformer, t.ex. tillfälliga
eller tidsbegränsade anställningar, fram till 2016. För att skydda
personer med funktionsnedsättning mot diskriminering på arbetsmarknaden infördes 1998 ett förbud mot medicinsk undersökning
som en del av ansökningsförfarandet. Sedan 2003 är personer med
funktionsnedsättning undantagna från arbetsgivarens kostnadsansvar (de Jong och Lindeboom, 2004).
The Gatekeeper Protocol (Grindvaktslagen)
År 2002 kompletterades arbetsgivarens kostnadsansvar med krav på
arbetsgivaren att bl.a. upprätta rehabiliteringsplaner, betala för vissa
medicinska behandlingar och genomföra anpassningar av arbetsplatsen (The Gatekeeper Protocol, här kallad Grindvaktslagen).
Arbetsgivaren fick också ansvaret för att hjälpa de anställda som
arbetsgivaren inte längre kan erbjuda arbete att hitta ett nytt arbete.
Detta genomförs ofta med hjälp av privata företag som i sin tur
hjälper den anställda till nytt arbete (de Jong och Lindeboom, 2004
och Fultz, 2015).
Det utökade ansvaret innebar även en aktiv roll för företagshälsovården. Det ställdes krav på arbetsgivaren att i ett sjukskrivningsärende konsultera en företagsläkare, som är specialiserad på
att bl.a. kontrollera legitimiteten av sjukanmälan samt rehabilitering (de Jong och Lindeboom, 2004, de Jong, 2012 och Fultz,
2015).
När en anställd blir sjukskriven behöver den anställde inte lämna
något läkarintyg till arbetagivaren för att styrka arbetsoförmågan.
Inom sex veckor måste den sjukskrivna däremot ha besökt företagsläkaren. Företagsläkaren ska senast då göra en första bedömning av medicinsk orsak, nedsättning av arbetsförmågan och ge en
prognos för återgång i arbete. Utifrån denna bedömning ska, enligt
lag, arbetsgivaren och den anställda upprätta en plan för återgång i
arbete (om möjligt) och fastställa vad som kan göras för att nå
målet. Planen måste vara färdig i sjukfallets åttonde vecka och ha en
ansvarig person (case manager). Planen är bindande för båda parter
och syftar även till att förtydliga arbetsgivarens och arbetstagarens
juridiska ansvar (de Jong, 2012 och OECD, 2014b).

34

Page 251 of 400

Ds 2017:9

bakgrund

Om arbetsgivaren inte bedöms ha fullgjort sina uppgifter kan
sjuklöneansvaret förlängas. Om den anställda å sin sida inte bedöms ha fullgjort sina uppgifter kan arbetsgivaren ha rätt att sluta
betala ut sjuklön eller säga upp den anställda. Den anställda riskerar
även i så fall en lägre eller ingen sjukersättning (van Sonbeek och
Gradus, 2013 och OECD, 2014b).
Återförsäkring
Förlängningen och utvidgningen av arbetsgivares sjuklöneansvar
innebar att en försäkringsmarknad uppstod, där företag kan välja
att försäkra sig mot höga sjuklönekostnader genom en privat försäkring. Efter den första reformen 1996 valde ca 80 procent av
företagen att teckna en privat försäkring, framförallt mindre företag (de Jong och Lindeboom 2004, Välfärdsrådet, 2005).
Branschavtal
År 1999 slöt den nederländska regeringen, arbetsgivare och fackföreningar branschavtal (Safety and Health Convenants) med syfte
att förbättra arbetsförhållanden, minska sjukfrånvaro och antalet
arbetsskador. Det unika med dessa avtal var att åtgärderna utvecklades nedifrån och inte kom uppifrån genom lagar och riktlinjer.
Avtalen har succesivt utvecklats och fokuserar numera även på åtgärder för att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetet (OECD, 2007).
Sjukskriven längre än 2 år
Efter två år som sjukskriven är det möjligt att ansöka om motsvarande sjukersättning enligt Work and Income Act (WIA). Sjukersättningen betalas ut av Nederländerans motsvarighet till Försäkringskassan (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeekeringen,
UWV).
Sjukersättningen finansieras via premier från arbetsgivare som
sedan 1998 är erfarenhetsbaserade. Premierna har två olika taxor.
Den ena är en arbetsgivarspecifik premie som täcker de första tio
åren av sjukersättningen (innan 2006 var det de fem första åren)
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och den andra är en fast premie som täcker efterföljande år med
sjukersättning. När den erfarenhetsbaserade premien förlängdes
2006 undantogs personer med permanent helt nedsatt arbetsförmåga. När arbetsgivare upplevt ökade premier på grund av att fler
anställda erhållit sjukersättning har arbetsgivarnas förebyggande
insatser också ökat. Arbetsgivarna kan oftast inte överklaga ett
beslut som beviljar sjukersättning (van Sonbeek och Gradus, 2013,
Koning, 2009 och Koning och Lindeboom, 2015).
En del i sjukförsäkringsreformen var även att skärpa kriterierna
för sjukersättning och att öka kontrollen av arbetsförmågan
(Koning och Lindeboom, 2015).
Resultat av reformerna
Sedan 2002 har antalet personer med sjukersättning i Nederländerna sjunkit drastiskt, från ca 11 procent av den försäkrade
befolkningen 2001 till ca 7,2 procent 2012. Även inflödet i sjukersättningen har minskat från ca 1,4 procent av den försäkrade befolkningen 2001 till ca 0,5 procent 2012. Minskningen i sjukersättningen har även inneburit minskade utgifter för ersättningar kopplade till funktionsnedsättning. Mellan 1990 och 2007 minskade
utgifterna från 4,2 procent av BNP till 2,1 (Koning och Lindeboom, 2015). Studier visar också att när den ett år långa sjuklöneperioden infördes minskade även frånvaron från arbetsplatsen på
grund av sjukdom (de Jong och Lindeboom, 2004).
Reformerna i Nederländernas sjukförsäkringssystem var många,
vissa skedde samtidigt medan andra infördes gradvis. Detta innebär
svårigheter med att uppskatta varje specifik förändrings effekt på
sjukfrånvaron. Studier av reformerna visar att det framförallt är
förändringarna som begränsar inflödet, t.ex. Grindvaktslagen, erfarenhetsbaserade premier, striktare kriterier osv., som haft störst
effekt. Förändringar som syftat till att öka utflödet, som t.ex. omprövningar av rätten till sjukersättning, har haft mindre effekt på
den totala minskningen (van Sonsbeek och Gradus, 2013).
Mellan 2001 och 2004 minskade antalet personer som erhöll
sjukersättning från ca 1,4 procent av befolkningen till ca 0,8 procent. Under denna period var införandet av Grindvaktslagen den
enda förändring av systemet, minskningen tros därför kunna för-
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klaras av grindvaktslagens införande. Att sjukförsäkringsreformen
har varit så framgångsrik tros till stor del bero på tidiga insatser
från arbetsgivarens sida (Koning och Lindeboom, 2015).
Undantagen i arbetsgivaransvaret för flexibla anställningsformer
skulle kunna innebära en ökning av den typen av anställningsformer. Det finns dock inga studier som visar på några sådana kausala
samband. Koning och Lindeboom (2015) har studerat reformernas
effekter på sjukersättningen mellan 2007 och 2011. Studien visar att
personer som har haft flexibla anställningsformer har ökat sin andel
av inflödet mer än vad andelen med tillsvidareanställning minskat.
Under 2015 beslutade den Nederländska regeringen att arbetsgivarnas ansvar för sjuklön och sjukersättning även ska omfatta
flexibla former av anställningar (Koning och Lindeboom, 2015).
Reformerna i Nederländerna har även inneburit en ökning i andelen försvärvsarbetande personer med dålig hälsa och i äldres
arbetskraftsdeltagande (van Euwals, van Vuren och van Vuuren,
2012 och Koning och Lindeboom, 2015). Samtidigt har även andelen män med dålig hälsa som varken arbetar eller erhåller någon
ersättning ökat. Reformerna har även varit mindre effektiva när det
gäller att ta tillvara på kvarvarande arbetsförmåga bland personer
med partiell nedsatt arbetsförmåga (Koning och Linde-boom,
2015). Den striktare kontrollen vid inflödet till sjukersättningen
skulle kunna medföra ett högre inflöde till arbetslöshetsersättningen, de Jong, Lindeboom och van der Klaauw (2011) finner
dock inga sådana resultat.
2.2.6

Insatser för återgång i arbete – aktuell kunskap

Parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande
Parlamentariska socialförsäkringsutredningen konstateras i slutbetänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) att
kunskaperna om effektiva insatser som kan hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetet är bristfällig. Enligt utredningen råder det brist på
effektstudier och innebörden av så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering är oklar, vilket gör det svårt att göra sammanställningar om
effekter.
Utredningen redogör för litteratursammanställningar med tillhörande rekommendationer om vilka faktorer och insatser som, ur
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ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv, har betydelse för
återgång i arbete. Kommitténs slutsatser utifrån litteratursammanställningarna är att det finns stöd för följande egenskaper hos en
struktur för återgång i arbete:
– Tidig kontakt från arbetsgivare och erbjudande om arbetsanpassning gynnar återgång i arbete.
– Kontakt mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvård är avgörande.
– Det finns gott stöd för värdet av en koordinator som håller ihop
processen.
– Ett inledande samtal med individen om prognos och möjliga
hinder och behov av åtgärder bör ske tidigt.
– Den sjukskrivnes delaktighet i utformningen av åtgärdsprogram
och kontinuerlig kommunikation.
– Långtidsfrånvarande behöver förutom hälsofrämjande åtgärder
hjälp med omställning.
Forskningsrådet Fortes kunskapssammanställning
Forskningsrådet Forte har inom ramen för regeringsuppdraget om
forskningsprogrammet Rehsam genomfört en internationell kunskapssammanställning med fokus på verkningsbara metoder för
återgång i arbete.
Slutsatserna från denna kunskapssammanställning är att multimodala interventioner som även omfattar insatser på arbetsplatsen
är mer effektiva för återgång i arbete än andra enskilda insatser eller
sedvanlig behandling vad gäller ryggbesvär och blandade besvär.
Insatserna bör sättas in tidigt. Däremot ges inget klart svar på frågor om vilka specifika insatser som är mest effektiva, exakt när de
bör sättas in och när de förväntas ge bäst resultat. Forte bedömer
att en mer ingående analys av genomförda studier skulle kunna öka
kunskapen om detta.
Med multimodala interventioner avses en kombination av fysiska, psykiska och medicinska insatser. De fysiska handlar om
fysisk aktivitet, träning och sjukgymnastik, de psykiska inslagen
huvudsakligen om beteendeterapi (KBT) och de medicinska om
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medicinering. Insatser på arbetsplatsen handlar om att förbereda
den sjukfrånvarande för återgång i arbete, arbetsträning, anpassning
av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och ergonomi
(Rehabilitering och samordning – ett regeringsuppdrag om att utvärdera, sammanställa och analysera resultat från forskningsprogrammet Rehsam (S2014/5621/SF), delrapport 1 En kunskapssammanställning av forskningen inom Rehsam).
2.2.7

Pågående arbete för ökad hälsa och minskad
sjukfrånvaro

För att bryta den negativa utvecklingen mot allt högre sjukpenningtal och stabilisera sjukfrånvaron beslutade regeringen i september 2015 om ett kvantifierat mål för sjukfrånvaron och ett brett
åtgärdsprogram för att uppnå detta mål (dnr S2015/06106/SF).
Åtgärdsprogrammet har uppdaterats med ytterligare åtgärder i
budgetpropositionen för 2017.
Mål för sjukpenningtalet har fastställts till högst 9,0 dagar vid
utgången av 2020. Regeringens mål för sjukpenningtalet kompletteras med ett riktmärke om att det genomsnittliga antalet nybeviljade sjukersättningar inte bör överstiga 18 000 per år under perioden 2016–2020.
Åtgärdsprogrammet innehåller dels åtgärder i form av förebyggande insatser inom arbetsmiljö- respektive jämställdhetsområdet i
syfte att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro, dels åtgärder för att
förkorta pågående sjukfall. Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt arbetsgivaren har identifierats som tre viktiga aktörer där
utvecklingsinsatser behöver vidtas. I programmet finns dessutom
insatser i syfte att minska antalet unga med aktivitetsersättning.
Centralt i åtgärdsprogrammet är att utveckla Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen i syfte att på ett bättre sätt ta
tillvara människors arbetsförmåga. Försäkringskassan har fått ett
uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma
en
välfungerande
sjukskrivningsprocess
(dnr
S2015/07316/SF). Dessutom har Försäkringskassan fått en årlig
resursförstärkning på 250 miljoner kronor för uppdragets genomförande.
En annan viktig del i åtgärdsprogrammet är att utveckla arbetsgivaren roll i anställdas rehabiliteringsprocess. Avsikten är att sjuk39
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skrivna anställda ska kunna få behövlig rehabilitering, anpassning
och omställning på arbetsplatserna när det behövs. Ett antal insatser, utöver de som lämnas i denna promemoria, har vidtagits. Försäkringskassan har fått i uppdrag att utvärdera det arbetsplatsnära
stödet och lämna förslag på hur det kan utvecklas ytterligare, vilket
närmare beskrivs i avsnitt 2.2.4 I uppdraget har ingått att utveckla
det stöd som myndigheten kan ge till arbetsgivare samt utveckla
kommunikationen med Arbetsmiljöverket om arbetsgivarnas ansvar enligt socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen.
Regeringen har dessutom inbjudit parterna på arbetsmarknaden
att medverka i arbetet att minska sjukfrånvaron. Parterna har inkommit med en för respektive sektor partsgemensam avsiktsförklaring (S2016/05357/SF). De aviserade åtgärderna innebär så väl förbättringar i arbetsmiljön som bättre möjligheter för sjukskrivna
anställda att återgå i arbete (se nedan en mer utförlig redovisning av
parternas avsiktsförklaringar). Regeringen kommer att tillsammans
med arbetsmarknadens parter följa upp det påbörjade arbetet och
effekterna på sjukfrånvaron. Utgångspunkten för denna uppföljning är att sjukfrånvaron för respektive sektor vid utgången av
2020 ska vara nere på den nivå som gällde 2013. Denna nivå bedöms av regeringen vara nödvändig för en låg och stabil sjukfrånvaro.
Hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen är ytterligare ett prioriterat utvecklingsområde i regeringens åtgärdsprogram. De överenskommelser som regeringen har tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att stimulera fortsatta
utvecklingsinsatser inom hälso- och sjukvården dels vad gäller vårdens roll i sjukförsäkringen, dels inom området psykisk hälsa är
betydelsefulla. Vidare har regeringen aviserat att den avser att se
över möjligheterna till finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården.
Flera insatser har även vidtagits för att öka förståelsen för sjukförsäkringsprocessen samt för att öka kunskaperna om vilka insatser som är effektiva för att främja patienters återgång i arbete. Försäkringskassan och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att närmare
analysera skillnader i sjukskrivningspraxis. Socialstyrelsen har även
fått ett permanent uppdrag att uppdatera och utvärdera det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Socialstyrelsen har under hösten
redovisat uppdaterade rekommendationer avseende sjukskriv-
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ningstider vid psykiska diagnoser. Regeringen har även avsatt
40 miljoner kronor för forskning inom området med utlysning år
2017. Ytterligare 15 miljoner kronor per år har tillförts för åren
2018 och 2019.
Parternas avsiktsförklaringar
I syfte att förbättra sjukskrivnas stöd för återgång i arbete remitterades under våren 2016 promemorian Hälsoväxling för aktivare
rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8). I
anslutning till att förslagen till hälsoväxling remitterades erbjöd
regeringen parterna på arbetsmarknaden möjlighet att i stället
komma överens om lösningar som på ett trovärdigt sätt minskar
sjukfrånvaron. Parterna inkom i augusti 2016 med en för respektive
sektor partsgemensam avsiktsförklaring (S2016/05357/SF), vilket
medförde att regeringen inte lämnade förslag om hälsoväxling i
budgetpropositionen för 2017.
I avsiktsförklaringarna beskrivs de åtgärder som parterna är
överens om att vidta för att åstadkomma friska arbetsplatser och
minskad sjukfrånvaro. Avsiktsförklaringarna innehåller vissa åtgärder inom rehabiliteringsområdet och förslag till regeringen för att
skapa förstärkta effekter av parternas åtgärder. Nedan beskrivs de
förslag som har bäring på förslagen i denna departementsskrivelse.
Avsiktsförklaringen för den landstingskommunala sektorn
Parterna pekar på det gemensamma ansvaret för styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro. Cheferna behöver
ges rätt förutsättningar att utöva ledarskap så att de kan ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i dess helhet – hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Avsiktsförklaringen innehåller en rad åtgärder för att förbättra chefernas förutsättningar, bl.a. utvecklingsarbete för att inkludera kostnader för
sjukfrånvaro i den ekonomiska styrningen i kommuner och landsting, arbetsmiljö- och hälsobokslut, utbildningsinsatser och spridande av forskning samt goda exempel. Man vill också förbättra
användningen av en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Samverkan
runt den enskildes rehabilitering behöver stärkas. Parterna anger
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också att arbetsgivare ska ta ett bättre ansvar för rehabiliteringsprocessen, t.ex. genom en särskild funktion. Man ska också säkra
att chefer har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med
rehabilitering och arbetsanpassning. Goda erfarenheter från teamsamverkan i rehabiliteringen och särskilt utsedda personer i rehabiliteringsarbetet ska spridas och användas. Dessutom ska man stimulera arbetsplatserna till ett bättre nyttjande av AFA Försäkrings
stöd för rehabilitering och det statliga bidraget för arbetsplatsnära
stöd.
Avsiktsförklaringen på det privata avtalsområdet
Parterna anger att det finns behov av att tydliggöra ansvaret i rehabiliteringsprocessen, dvs. vad som ska göras, när och av vem. Samverkan bör ske så nära arbetsplatsen som möjligt. Aktörerna i rehabiliteringsarbetet bör utgå från individens förutsättningar. Detta
förutsätter att det erbjuds tidig kontakt och dialog mellan arbetsgivaren, arbetstagaren, vården och myndigheter. Parterna anger att
företagshälsovården är en viktig resurs som ska uppfylla högt
ställda kvalitetskrav. Kompetensförsörjningen inom företagshälsovården bör säkerställas.
Parterna avser att bland annat utveckla stöd och verktyg i sjukskrivningsprocessen för företagen -särskilt små och medelstora
företag- i syfte att ta tillvara arbetstagares arbetsförmåga. De vill
också stimulera företagen att bättre nyttja det statliga bidraget för
arbetsplatsnära stöd och AFA Försäkrings stöd för rehabilitering
samt utreda nyttjandet av företagshälsovård eller annan oberoende
expertresurs.
Parterna förväntar sig att regeringen bland annat tydliggör rehabiliteringsprocessen utifrån de olika aktörernas ansvar och säkrar
att aktörerna i sjukskrivningsprocessen samverkar tidigt med
arbetsgivare och arbetstagare.
Avsiktsförklaringen på det statliga området
Parternas utgångspunkt är att en väl fungerande företagshälsovård
är en viktig del i ett långsiktigt arbetsmiljöarbete, att chefer har en
viktig roll i detta arbete, att rehabiliteringsarbetet fungerar väl med

42

Page 259 of 400

Ds 2017:9

bakgrund

samtliga involverade aktörer samt att den nya föreskriften om
organisatorisk och social arbetsmiljö omhändertas. De avser bland
annat att utröna om partsgemensamma medel ska kunna användas
för att stödja rehabilitering av långtidssjukskrivna eller förebygga
långa sjukskrivningar.
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3.1

Rehabiliteringskedjan

För att en försäkrad ska ha rätt till sjukpenning fordras att dennes
arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Bedömningen görs för den som har en anställning utifrån
fasta tidsgränser, den s.k. rehabiliteringskedjan, som styr när och i
förhållande till vilket eller vilka arbeten som arbetsförmågan ska
prövas.
Under de första 90 dagarna i en sjukperiod bedöms arbetsförmågan i förhållande till det vanliga arbetet eller annat lämpligt
arbete som den försäkrades arbetsgivare tillfälligt erbjuder. Från
och med den 91:a dagen i sjukperioden ska hänsyn även tas till om
den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren
som denne erbjuder. Från och med den 181:a dagen ska dessutom
bedömas om den försäkrade kan försörja sig själv genom sådant
arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller
genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Om det finns särskilda skäl, eller om det i annat fall kan anses oskäligt, kan sjukpenning betalas ut även om den försäkrade bedöms ha en arbetsförmåga i ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Särskilda skäl tar sikte på att det finns en välgrundad anledning att tro att den försäkrade före ett års sjukskrivning ska kunna
återgå helt i arbete hos sin arbetsgivare.
Från och med dag 366 i rehabiliteringskedjan ska arbetsförmågan alltid bedömas i förhållande till arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden om det inte kan anses oskäligt.
Om den försäkrade inte har haft några sjukperioder tidigare är
första dagen i en sjukperiod också den första i rehabiliteringskedjan. Har den försäkrade däremot tidigare haft sjukpenning eller
någon annan ersättning som ingår i en sjukperiod ska sjuk-
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perioderna läggas samman om det har gått färre än 90 dagar mellan
dem. Den försäkrade hamnar då redan från början längre fram i
rehabiliteringskedjan.
Genom lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av
sjukdom prova annat arbete finns en möjlighet för den försäkrade
att få ledigt från sin innevarande anställning. Som villkor för ledigheten gäller att arbetstagaren på grund av sjukdom dels har haft
nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete, eller till
annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren, under en period om minst 90 dagar, dels har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden från och med
dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden.

3.2

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren har en central roll för anställdas arbetsmiljö och
rehabilitering vid sjukdom. Grundläggande bestämmelser om
arbetsmiljöns utformning och arbetsgivarens arbetsanpassningsoch rehabiliteringsverksamhet finns i arbetsmiljölagen (1977:1160,
AML). Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för den enskildes
rehabilitering finns i socialförsäkringsbalken (SFB).
3.2.1

Arbetsmiljölagen

Enligt 3 kap. 2 a § AML ska arbetsgivaren se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt arbetsmiljölagen och 30 kap. Socialförsäkringsbalken åvilar
denne. Arbetsgivarens skyldigheter i det här avseendet innebär bl.a.
att denne ska se till att det finns:
1. kompetens och kontaktpersoner
2. ekonomiska resurser avdelade för ändamålet
3. policy och mål för frågorna
4. en organisation för arbetet
5. tydlig ansvarsfördelning
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6. rutiner för tidiga kontakter med sjukskrivna
7. rutiner för undersökning av rehabiliteringsbehov m.m.
8. rutiner för kontakter med myndigheter, företagshälsovård m.fl.
9. rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering
10. samverkan med arbetstagarna.
I 2 kap. 1 § AML finns en allmän bestämmelse om arbetsanpassning. Enligt den bestämmelsen ska arbetsförhållandena anpassas till
människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.
Enligt 3 kap. 3 § samma lag ska arbetsgivaren genom att anpassa
arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till
arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.
I förarbetena till de bestämmelser om arbetsgivares ansvar i
fråga om rehabilitering i enskilda fall – som numera återfinns i
30 kap. socialförsäkringsbalken – anges att det bör ingå i arbetsgivarens ansvar att vidta de arbetslivsinriktade åtgärder som kan
genomföras inom eller i anslutning till den egna verksamheten.
Arbetsgivaren ska bl.a. göra en bedömning av vilka arbetsuppgifter
som är lämpliga i det enskilda fallet. Exempel på åtgärder som kan
vidtas av arbetsgivaren är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning
och omplacering. Det kan även vara aktuellt att vidta tekniska åtgärder eller anskaffa särskild utrustning för att ändra den fysiska
miljön i syfte att minska den anställdes arbetsbelastning. Det kan
även gälla åtgärder beträffande arbetsinnehållet och arbetsorganisationen. I förarbetena anges vidare att vad som är rimligt att kräva
av arbetsgivaren i fråga om åtgärder för att arbetstagaren ska kunna
fortsätta sin anställning bara kan avgöras efter en prövning av omständigheterna i det enskilda fallet där såväl arbetstagarens som
arbetsgivarens förhållanden och förutsättningar vägs in. (Prop.
1990/91:141, sid 41)
Arbetsgivaren har också ett ansvar för att personer med funktionsnedsättning inte utestängs från arbetsplatsen. Ett syfte med
bestämmelser om arbetsanpassning och rehabilitering i AML är att
kunskaper och erfarenheter som kommer fram i arbetsgivarens
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet ska återföras till
dennes förebyggande verksamhet.
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Dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket,
har meddelat föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering
(AFS 1994:1) och har preciserat arbetsgivarens skyldigheter enligt
3 kap. 3 § AML genom 2 och 4 §§ i dessa föreskrifter. Enligt dessa
ska arbetsgivaren organisera och bedriva verksamhet med arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska
också ange mål för denna verksamhet och fortlöpande ta reda på
vilka behov av åtgärder som finns bland arbetstagarna.
I en kommentar till dessa föreskrifter anger myndigheten att
dessa föreskrifter alltid gäller när en nedsättning av arbetsförmågan
har inträffat, oavsett om den beror på händelser som inträffat utanför eller i arbetet. I en annan kommentar anges att arbetsgivaren
redan under den anställdes sjukskrivningsperiod bör planera åtgärder som underlättar återgång i arbetet för denne. Det är därför angeläget att arbetsgivaren har fortlöpande kontakt med den sjukskrivne, så att återgången till arbetet på olika sätt underlättas. Det
anges också att arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering bör
bedrivas i linjeorganisationen. Det är också viktigt att personer
med kompetens inom området används.
Förebyggande arbetsmiljöarbete
Enligt 3 kap 2 § finns också bestämmelser om det förebyggande
arbetsmiljöarbetet. Där anges att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas
så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Enligt samma
bestämmelse ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön
uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska
utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta.
Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som
"arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås". Arbetsgiva-
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ren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.
De tre delarna undersöka, genomföra och följa upp är centrala i
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter följs åtgärderna upp, så att man är säker på att riskerna har
försvunnit eller minskats så mycket det går.
Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att
alla anställda är engagerade och aktiva arbetsmiljöarbetet. I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för
att åstadkomma en god arbetsmiljö. Ett aktivt arbetsmiljöarbete på
arbetsplatserna kan förebygga att behov av sjukskrivning med påföljande rehabiliteringsbehov uppkommer.
3.2.2

Socialförsäkringsbalken

Enligt socialförsäkringsbalken (SFB) ska den försäkrades arbetsgivare efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till
Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av
rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka därtill. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.
Rehabilitering enligt SFB syftar till att en försäkrad som har
drabbats av sjukdom ska få tillbaka förmågan att arbeta och kunna
försörja sig genom detta.
En arbetsgivare ska efter samråd med arbetstagaren lämna de
uppgifter till Försäkringskassan som behövs för att klarlägga
arbetstagarens behov av och förutsättningar för rehabilitering.
Arbetsgivaren ska i övrigt medverka till att det åtgärder vidtas som
behövs för en effektiv rehabilitering.
I arbetstagarens skyldigheter ingår att lämna de upplysningar
som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering och att aktivt
medverka i rehabiliteringen. Ersättning från Försäkringskassan kan
dras in eller sättas ned om en försäkrad utan giltig anledning vägrar
att lämna information som behövs för att klarlägga behovet av
rehabilitering eller att medverka i en rehabiliteringsåtgärd.
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Arbetsrätten

På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar
sikte på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Ett sådant ansvar följer dock indirekt genom reglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) om saklig grund för uppsägning.
Uppsägning av en arbetstagare kan enligt LAS endast ske om
saklig grund föreligger. Saklig grund kan hänföra sig till organisatoriska förhållanden i verksamheten eller förhållanden som hänför sig
till arbetstagaren personligen. Till den senare kategorin hör bristande arbetsförmåga på grund av sjukdom. Av förarbeten till anställningsskyddslagen och Arbetsdomstolens praxis följer att sjukdom och därav följande nedsatt prestationsförmåga inte i sig utgör
saklig grund för uppsägning av en arbetstagare. Saklig grund kan
dock föreligga om nedsättningen är stadigvarande och dessutom så
väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av
betydelse för arbetsgivaren. För att uppsägning ska kunna ske krävs
att arbetsgivaren har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och gjort
vad som skäligen kunnat krävas av arbetsgivaren, exempelvis när
det gäller anpassning av arbetsplatsen och omplacering, för att
arbetstagaren ska kunna kvarstå i anställning.
Frågan om vad som ligger i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
får avgöras efter en prövning av omständigheterna i det enskilda
fallet där såväl arbetstagarens som arbetsgivarens förhållanden och
förutsättningar vägs in. Den närmare prövningen av vad som ligger
i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan sägas ta sin utgångspunkt
i reglerna om arbetsanpassning och rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken och AML.
En arbetstagare som har återfått viss arbetsförmåga i förhållande
till den befintliga arbetsgivaren kan inte räkna med att få återgå i
full tjänst och uppbära full lön om han eller hon på grund av sjukdom endast kan utföra ett visst begränsat arbete som motsvarar
endast en del av hans eller hennes normala arbete enligt anställningsavtalet. I linje med arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan
arbetsgivaren dock i denna situation vara skyldig att försöka finna
andra arbetsuppgifter inom anställningen i syfte att sysselsätta
arbetstagaren i så hög grad som möjligt. Finns inte tillräckligt med
sådana arbetsuppgifter som arbetstagaren klarar av och som motiverar att han eller hon arbetar heltid eller uppbär full lön kan
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arbetsgivaren ta initiativ till en omreglering av anställningsavtalet.
Skulle arbetstagaren vägra en sådan omreglering kan saklig grund
för uppsägning föreligga, givet dock att arbetsgivaren har fullgjort
sitt rehabiliteringsansvar enligt ovan.
Även rätten för en arbetstagare att uppbära lön kan sägas omfattas av principerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.
En arbetsgivare kan inte utan vidare neka en arbetstagare lön när
han eller hon ställer sig till förfogande för arbete. Även i denna
situation krävs att arbetsgivaren gjort allt som kan anses rimligt i
fråga om t.ex. omplacering och arbetsplatsanpassning för att
arbetstagaren ska kunna utföra arbetsuppgifter som berättigar
honom eller henne till lön (AD 2003 nr 44).
Rehabiliteringsansvaret gäller bara i förhållande till arbetsgivarens egen verksamhet. En arbetsgivare svarar således inte för att
åtgärder vidtas som syftar till att arbetstagaren ska kunna utföra
arbete hos en annan arbetsgivare.
Har en arbetstagare fått beslut om hel sjukersättning gäller inte
de vanliga reglerna om saklig grund för uppsägning. Enligt en särskild regel i anställningsskyddslagen räcker det att arbetsgivaren så
snart vetskap har erhållits om beslutet om sjukersättning informerar en sådan anställd om att anställningen upphör för att så ska ske.

3.3

Försäkringskassan

Försäkringskassan har enligt 30 kap. 8–11 §§ SFB ansvar för att
samordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten. Vidare ska Försäkringskassan i samråd med
den försäkrade se till att den försäkrades behov av rehabilitering
snarast klarläggs, och att de åtgärder vidtas som behövs för en
effektiv rehabilitering. Försäkringskassan ska, om den försäkrade
medger det, samverka med arbetsgivaren, arbetstagarorganisation,
hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och
andra myndigheter som berörs. Försäkringskassan ska verka för att
nämnda organisationer och myndigheter, var och en inom sitt område, vidtar det åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering
av de försäkrade. Slutligen ska Försäkringskassan se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och
andra skäl.
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I Försäkringskassans vägledning om sjukpenning, rehabilitering
och rehabiliteringsersättning anger Försäkringskassan att samordningsuppdraget har två olika perspektiv: dels på individnivå, dels på
strukturell nivå. På individnivå innebär det att samordna aktiviteter
från olika aktörer för att den försäkrade så snart som möjligt ska
kunna återgå till arbetslivet. På strukturell nivå handlar samordningsuppdraget om att skapa förutsättningar för en effektiv samverkan mellan flera aktörer inom rehabiliteringsområdet så att
arbetet på individnivå ska fungera smidigt(Försäkringskassan,
Vägledning 2015:1).
Försäkringskassan har, som anges ovan, också ett tillsynsansvar
över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten. Med
rehabiliteringsverksamhet åsyftas bland den skyldighet som arbetsgivaren har, enligt 30 kap. 6 § SFB, att svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. I tillsynsansvaret ingår att följa upp och utvärdera hur rehabiliteringsverksamheten i
stort fungerar inom området och ta de initiativ som resultatet av
detta kan motivera. När bestämmelserna om rehabilitering och
rehabiliteringsersättning infördes uttalades i lagens förarbeten att
om det framkommer att arbetsgivaren försummar sitt ansvar för
rehabilitering i enskilda fall enligt (anm. den numera upphävda)
lagen (1962:381) om allmän försäkring kan det vara skäl att väcka
frågan om arbetsgivarens organisation för anpassning och rehabilitering är tillfredsställande och att Yrkesinspektionen (anm. numera
Arbetsmiljöverket) i sådana situationer bör kunna överväga lämpliga åtgärder enligt arbetsmiljölagen (prop. 1990/91:141, sid. 50).

3.4

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ska tillse att arbetsmiljön uppfyller de krav som
finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande
arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om
arbetsmiljöregler.
Framtagande av föreskrifter innebär förtydligande av arbetsmiljölagen. Bland de mest grundläggande reglerna är de om systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att alla arbetsgivare regel-
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bundet ska undersöka om det finns risker i arbetsmiljön och åtgärda bristerna.
Syftet med Arbetsmiljöverkets inspektioner är att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver göras för att förbättra
arbetsmiljön. Själva inspektionen är oftast inriktad på kontroll och
vid sidan av arbetsgivarna deltar skyddsombudet. Arbetsmiljöverkets tillsyn är inriktad på att det ska finnas en organisation för anpassning och rehabilitering.
Om arbetsgivaren inte bedöms uppfylla kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de av verket utfärdade föreskrifterna kan det ställas krav på arbetsgivaren att rätta till bristerna
(föreläggande) eller förbjudas viss hantering eller viss verksamhet
(förbud). Om föreläggandet eller förbudet inte följs kan Arbetsmiljöverket sätta ut ett vite.

3.5

Samverkan mellan Försäkringskassan och
Arbetsmiljöverket

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket har sedan 2007 en
nationell överenskommelse för samverkan kring rehabiliteringsområdet. Med utgångspunkt i överenskommelsen tar myndigheterna
årligen fram en gemensam handlingsplan.
I december 2015 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att
utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare (dnr S2015/07796/SF
[delvis]). Uppdraget innebar bl.a. att utveckla stödet till arbetsgivare i samband med anställdas sjukskrivning och utveckla kommunikationen till Arbetsmiljöverket avseende arbetsgivares ansvar
enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.
Inom ramen för detta uppdrag har Försäkringskassan och
Arbetsmiljöverket tagit fram en ny nationell överenskommelse för
perioden 2017–2020 (Utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare, Försäkringskassan 2017). Syftet med överenskommelsen är
att främja arbetsgivarnas ansvarstagande för arbetsmiljön, att förebygga ohälsa, samt att effektivt arbeta med arbetsanpassning och
rehabilitering. På nationell nivå kommer Arbetsmiljöverket och
Försäkringskassan att skapa förutsättningar för en mer enhetlig
samverkan genom att gemensamt identifiera och prioritera om-
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råden eller insatser med stöd av statistik, forskning och kännedom
om arbetsgivare eller branscher.
Myndigheterna har tagit fram en tydligare struktur gällande
kontaktvägar och utbyte av information för de arbetsgivare som
har hög sjukfrånvaro hos sina anställda eller som brister i arbetsanpassning och rehabilitering. Myndigheterna har även tagit fram
rutiner och information som ska förmedlas när Försäkringskassan
anmäler arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar enligt Socialförsäkringsbalken eller Arbetsmiljölagen.
För att utveckla kommunikationen ytterligare kring arbetsgivare
som har anställda med hög sjukfrånvaro eller arbetsgivare som
brister i sitt ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering, har
myndigheterna enats om att genomföra ett gemensamt förarbete,
kopplat till Arbetsmiljöverkets uppdrag att utöva tillsyn och inspektion.

3.6

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Diskrimineringslagen gäller arbetslivet i vid mening, utbildningsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller bedrivande av
näringsverksamhet, yrkesbehörighet, medlemskap i vissa organisationer, tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder, anordnande av allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälsooch sjukvård, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd, värn- och civilplikt samt i vissa avseenden för
alla dem som har offentlig anställning.
Diskrimineringsförbuden på de skilda samhällsområdena är inte
absoluta utan gäller i varierande utsträckning med skilda undantag.
Det kan röra sig om specifika eller mer generellt utformade
undantag för olika diskrimineringsgrunder.
Den 1 januari 2015 infördes en ny form av diskriminering som
avser bristande tillgänglighet. Syftet med lagändringen är att skapa
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en möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att
delta i samhällslivet på likvärdiga villkor som andra utan hinder i
form av bristande tillgänglighet. Med bristande tillgänglighet avses
att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan
denna funktionsnedsättning. Åtgärderna ska dock vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan
verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter
av betydelse (1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen). Den arbetsgivare
som inriktar sig på att uppfylla ansvaret enligt regelverket på
arbetsmiljöområdet, och lyckas med det, ska inte behöva överväga
ytterligare åtgärder på grund av reglerna i diskrimineringslagen.
Samtidigt som diskrimineringslagen trädde i kraft inrättades
Diskrimineringsombudsmannen (DO). Enligt 4 kap. 1 § diskrimineringslagen ska DO utöva tillsyn över att lagen följs. Ombudsmannen ska i första hand försöka få dem som omfattas av lagen att
frivilligt följa den. DO får dock, enligt 6 kap. 2 §, föra talan i domstol för en enskild som medger det. DO kan, med stöd av 4 kap.
4 §, i vissa situationer besluta om vitesföreläggande. Ytterligare bestämmelser om DO:s uppgifter finns i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. Den som bryter mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering ska betala diskrimineringsersättning till den som drabbats av överträdelsen (5 kap. 1 §). Diskrimineringsersättningen ska både utgöra en ersättning för den
kränkning som överträdelsen inneburit och verka avskräckande
mot diskriminering. En arbetsgivare kan också i vissa situationer bli
ersättningsskyldig för den ekonomiska förlust som uppkommit på
grund av överträdelsen av diskrimineringslagen.
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I kapitel 2 redovisas sjukfrånvarons utveckling. Utvecklingen kan
sammanfattas med att allt fler sjukfall påbörjas men också att de
påbörjade sjukfallen blir längre. Ett ökat antal sjukfall bland kvinnor svarar för merparten av ökningen. Det är särskilt sjukskrivning
med psykiatriska diagnoserna som ökat. Kvinnor har, oavsett yrke,
en högre risk att drabbas av sjukskrivning med psykiatriska diagnoser i synnerhet i åldersgruppen 30–40 år. Under 2015 var cirka
350 000 anställda personer sjukskrivna längre än 29 dagar. Endast
cirka 12 500 anställda personer deltog i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd och fick rehabiliteringspenning. Det motsvarar ca
3,5 procent av antalet anställda personer sjukskrivna längre än
29 dagar. Uppskattningsvis har cirka 80 procent av de sjukskrivna
en arbetsplats och minst en arbetsgivare.(Beräkningar utifrån LISA
2014)
Arbetsgruppens bedömning är, utifrån ovanstående och den
översyn som beskrevs inledningsvis i kapitel 2, att individens möjligheter till rehabilitering bör stärkas för att därigenom öka möjligheterna för tidigare återgång i arbete.
Forskningen stödjer att tidiga arbetsplatsinriktade åtgärder har
förutsättningar att leda till återgång i arbete. De kunskapsöversikter som redovisas i kapitel 2 bekräftar att sådana insatser bidrar till
ökad återgång i arbete.

4.1

Individens möjligheter till stöd bör stärkas

Den rehabiliteringskedja som infördes i socialförsäkringsbalken
fr.o.m. den 1 juli 2008 ställer ökade krav på individen att ha beredskap till omställning till nya arbetsuppgifter och/eller ny arbetsplats i anslutning till de olika tidpunkterna som anges.
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Arbetsgruppen anser att det behövs strukturer som ger den anställde en starkare ställning i rehabiliteringskedjan och att det på
arbetsplatserna görs omsorgsfulla prövningar vilka möjligheter som
finns för återgång i arbete hos befintlig arbetsgivare. Arbetstagaren
måste ha rätt att få sina möjligheter att återgå i arbete klarlagda och
även kunna få de verkningsfulla insatser på arbetsplatsen som gör
detta möjligt.
Det är viktigt att den anställde ska kunna få stöd av sin fackliga
organisation i detta sammanhang, men även berörda myndigheter
som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket bör ha ett ansvar för
att se till att anställda får det stöd som kan behövas.

4.2

Tidiga insatser bör främjas

I de fall en person är sjukskriven kan det behöva vidtas anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen för att underlätta återgången till arbete. Arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster av olika slag erbjuds arbetsgivare inom alla sektorer av arbetsmarknaden. Utförare är företagshälsor och andra leverantörer av
sådana tjänster. Vissa försäkringsbolag erbjuder också arbetsgivare
via rehabiliteringsförsäkringar arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster. Rehabiliteringskoordinatorer i hälso- och sjukvården kan
också vara ett stöd i kontakterna mellan hälso- och sjukvården och
arbetsgivare.
Flera instanser, som arbetsgruppen har varit i kontakt med, tar
upp vikten av en tidig kontakt mellan chefen, den anställde och
läkare eller annan person från hälso- och sjukvården, för att skapa
bättre förutsättningar för anpassning och rehabiliteringsplaner.
Erfarenheterna från rehabiliteringsförsäkringar och företagshälsovården visar att det är fullt möjligt att initiera och genomföra rehabiliteringsinsatser tidigt i en sjukperiod.
Mot denna bakgrund har arbetsgruppen identifierat följande
faktorer som centrala för att åstadkomma effektiva arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder och stärka stödet till individen:
– Arbetsgivaren och den anställde bör tidigt i sjukdomsfallet
komma överens om vad som ska göras i en plan för återgång i
arbete.

58

Page 275 of 400

Ds 2017:9

Allmänna överväganden

– Arbetsgivaren ser till att denna plan med överenskomna åtgärder
genomförs.
– Arbetsgivaren bör vid behov anlita expertstöd med rätt kompetens vid framtagandet och genomförande av denna plan. Expertstödet kan bestå av företagshälsovård, företagets egen HR-avdelning, rehabiliteringsförsäkringar eller liknande stöd. Vad
gäller behovet av expertstöd så framgår redan idag av Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) att arbetsgivaren ska använda sakkunnig hjälp utifrån om kompetensen inom den egna
verksamheten inte räcker till.
Det är en stor fördel om arbetsgivaren har tillgång till en särskild
funktion – en s.k. rehabiliteringsledare– som har till uppgift att
stödja chefen och den anställde under rehabiliteringsprocessen.

4.3

Förtydligat ansvar och utvecklat stöd

Arbetsgruppen har bedömt olika alternativa lösningar för att stärka
individens möjligheter till anpassning och rehabiliteringsinsatser.
Dessa är:
1. en förtydligad lagreglerad skyldighet för arbetsgivaren att tillsammans med den anställde tidigt i en sjukperiod planera åtgärder på arbetsplatsen, som underlättar återgång i arbete,
2. arbetsmarknadens parter kan göra avtalsöverenskommelser som
syftar till tidig aktivitet och förstärkta möjligheter för arbetstagaren att erhålla anpassade eller nya arbetsuppgifter och rehabiliteringsinsatser,
3. staten kan genom olika typer av stimulansmedel göra det mer
attraktivt för arbetsgivare att anlita företagshälsovård eller andra
leverantörer av rehabiliteringstjänster,
4. en skärpt kontroll utifrån gällande regelverk skulle kunna vara
ett annat alternativ,
5. en kombination av punkt 1 och 3.
Det första alternativet är införandet av en lagreglerad skyldighet för
arbetsgivare att tillsammans med den anställde planera åtgärder
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tidigt i sjukperioden. En lagreglerad skyldighet har fördelen att den
riktar sig till alla arbetsgivare och anställda på hela arbetsmarknaden. En förtydligad lagstiftning tydliggör också vad som åligger
arbetsgivaren vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom hos
anställda. Redan idag anges i lagstiftningen att arbetsgivaren har
ansvar att vidta de arbetslivsinriktade åtgärder som kan genomföras
inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Enligt den
parlamentariska socialförsäkringsutredningen så upplever många
små arbetsgivare att deras ansvar är oklart. Det finns också felaktiga
uppfattningar i dagens arbetsliv både bland arbetsgivare och bland
arbetstagare att Försäkringskassan har ett större ansvar för rehabilitering än vad lagstiftningen anger. Arbetsgruppen bedömer att
kravet på tidiga insatser med en dokumenterad plan medför ett
klargörande av arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering. En lagstiftning signalerar också att frågor rörande anpassning
och rehabilitering är viktiga i arbetslivet.
En lagreglerad skyldighet för arbetsgivarna att ta fram en plan
för återgång i arbete har stora skillnader jämfört med den skyldighet som fanns före 2007 för arbetsgivare att utföra rehabiliteringsutredningar. Den dåvarande regleringen innebar att det var Försäkringskassans ansvar att ta fram planer utifrån arbetsgivarens rehabiliteringsutredningar. Det delade ansvaret bidrog till oklarheter
kring ansvaret för rehabilitering på arbetsplatserna. En lagreglerad
skyldighet för arbetsgivaren att ta fram en plan förtydligar att ansvaret för att planera den anställdes återgång och att vidta nödvändiga rehabiliteringsåtgärder åligger arbetsgivaren.
Arbetsgruppen bedömer att det vore önskvärt med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter i syfte att åstadkomma
tidig aktivitet och förstärkta möjligheter för arbetstagaren att erhålla anpassade eller nya arbetsuppgifter och rehabiliteringsinsatser.
Fördelen är att en kollektivavtalslösning kan förbättra möjligheterna för individer på många arbetsplatser. Stora grupper på arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtalslösningar. Det finns dock
arbetstagare som inte omfattas. Arbetsgruppen bedömer att det
finns osäkerheter kring möjligheterna att få till stånd en sådan lösning för hela arbetsmarknaden så att alla anställda får tillgång till
förbättrade rehabiliteringsmöjligheter.
Staten har under 2000-talet prövat olika möjligheter att understödja företagens användande av företagshälsovårdstjänster. Erfa-
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renheten är att dessa olika statsbidragslösningar inte har varit
effektiva och inte har medfört en ökad användning av företagshälsovårdstjänster i någon större utsträckning. Det kan bero på att
konstruktionen av dessa statsbidrag inte varit optimal eller att utbudet och kvaliteten på de tjänster som erbjudits företagen inte
motsvarat efterfrågan.
Mot denna bakgrund bedömer arbetsgruppen att ett finansiellt
stöd till arbetsgivaren för köp av rehabiliteringstjänster, som enda
åtgärd, inte heller är ett effektivt sätt att åstadkomma tidiga insatser på arbetsplatserna. Ett sådant stöd bygger på frivillighet och
arbetsgivarens vilja att vidta och bekosta aktiva insatser för att en
anställd ska kunna återgå i arbete. Risken är att insatser uteblir eller
enbart omfattar vissa anställda.
En skärpt kontroll utifrån gällande lagstiftning på arbetsmiljöområdet bedöms inte få avsedd effekt eftersom regelverket endast
anger att arbetsgivaren ”bör” planera åtgärder och ”bör” vidta åtgärder tidigt i ett sjukfall (Arbetsmiljöverkets allmänna råd för
tillämpningen av föreskrifterna för anpassning och rehabilitering
AFS 1994:1). Tillsynen över arbetsmiljölagstiftningen åligger
Arbetsmiljöverket. Det är visserligen möjligt att myndigheten kan
inspektera och följa upp hur arbetsgivaren hanterar sitt ansvar för
anpassning och rehabilitering, men kan knappast ställa krav på
arbetsgivaren om det inte finns tydligt reglerade bestämmelser om
vad arbetsgivaren måste göra och när i tiden planering ska göras.
Utifrån en sammanvägd bedömning av ovanstående bedömer
arbetsgruppen att den mest effektiva lösningen är en lagreglerad
skyldighet för arbetsgivaren för att planera insatser som underlättar
återgång i arbete kombinerad med utvidgat statligt stöd för att stimulera och underlätta arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser.
För närvarande ger staten stöd till arbetsgivaren vid köp av utredningstjänster för att dels förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete genom att
stödja arbetsgivare att vidta tidiga och anpassade åtgärder. Arbetsgivare efterfrågar i ökande utsträckning detta stöd. Enligt Försäkringskassans utvärdering av det arbetsplatsnära stödet efterfrågar
arbetsgivare också att det arbetsplatsnära stödet bör kunna ge bidrag även för insatser på arbetsplatsen. Det anses vara särskilt viktigt för mindre arbetsgivare. Försäkringskassan anser att det vore
av värde att bidraget även kan finansiera expertstöd för arbetsgivare
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vid planering och genomförande av åtgärder på arbetsplatsen. (Utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare, Försäkringskassan
2017).
Arbetsgruppen bedömer att ett sådant expertstöd kan vara ett
viktigt stöd för arbetsgivaren. I kapitel 2 beskrivs funktionen rehabiliteringsledare vars uppgift är att stödja chefen och den anställde
under rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringsledaren har ofta
kompetens inom sjukvård och rehabiliteringsverksamhet Rehabiliteringsledaren samordnar de insatser som den anställde behöver
och ger dessutom regelbundet råd och stöd till den anställde och
dennes chef. Arbetsgruppen bedömer att ett expertstöd bör ha
motsvarande uppgifter.
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5.1

Förtydligat ansvar för arbetsgivaren

5.1.1

Plan för återgång i arbete

Arbetsgruppens förslag: Om det kan antas att en försäkrads
arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar
ska arbetsgivaren senast den dag som den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan
för återgång i arbete. Om det har antagits att arbetsförmågan
inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det därefter framkommer att nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar ska
arbetsgivaren dock vara skyldig att upprätta en sådan plan. En
sådan plan ska inte behöva upprättas om det med hänsyn till den
försäkrades hälsotillstånd klart framgår att den försäkrade inte
kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet därefter förbättras ska
det dock finnas en skyldighet för arbetsgivaren att omgående
upprätta en plan. Planen ska i den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade. Arbetsgivaren ska
vara skyldig att fortlöpande se till att planen för återgång i
arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den.
Skälen för arbetsgruppens förslag: Som framgår av kapitel 4 så
behöver individens möjligheter till rehabilitering stärkas. Åtgärder
för återgång i arbete startar i dag alltför sent och behöver tidigareläggas.
Arbetsgruppen föreslår att arbetsgivaren bör ha en skyldighet
att, när arbetstagaren till följd av sjukdom har avhållit sig från
arbete på hel- eller deltid längre tid än 30 dagar, vara skyldig att till
den dagen ha tagit fram en plan för återgång i arbete för arbetsta-

63

Page 280 of 400

Förslag

Ds 2017:9

garen. Det torde sällan vara nödvändigt att upprätta en plan för
återgång i arbete om den försäkrade inom en inte allt för lång
framtid kommer att återgå i arbete utan att rehabiliteringsinsatser
behöver vidtas. Därför bör det inte vara en skyldighet att upprätta
en plan om arbetstagaren antas helt återgå i arbete inom 59 dagar
räknat från det att arbetsförmågan blev nedsatt. I dessa fall bör
arbetsgivaren dokumentera att arbetstagaren förväntas återgå i
ordinarie arbete inom kort. Om arbetsgivaren på detta sätt har
gjort antagandet att en plan inte behöver upprättas med hänsyn till
att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt kortare
tid än 60 dagar och det därefter visar sig att arbetstagaren trots allt
inte kan återgå i fullt arbete inom 60 dagar bör det vara en skyldighet att omgående upprätta en plan. Arbetsgivare ska, enligt 5 §
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1994:1) så tidigt som möjligt
påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering för de
arbetstagare som har behov av detta. Den föreslagna nya regleringen syftar till att säkerställa att så blir fallet.
Planen bör innehålla de åtgärder, som behövs för att möjliggöra
en återgång i ordinarie eller anpassat arbete så snart det är möjligt,
med hänsyn tagen till de besvär, som arbetstagaren har eller kan
antas få.
Arbetsgivaren har i allmänhet god kunskap om sina anställda
och deras resurser samt vilka åtgärder som kan vidtas för att
underlätta återgång i arbete. I detta avseende spelar arbetsgivarens
möjligheter att anpassa arbetsplatsen stor roll. Även arbetstagarorganisationerna har en viktig roll genom den kompetens och
kännedom som dessa har om arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ofta
även tillgång till medicinsk information i form av ett läkarintyg.
Detta gör sammantaget arbetsgivaren till den lämpligaste parten att
ansvara för att arbetstagarens behov av insatser på arbetsplatsen
klarläggs och planeras.
Utifrån erfarenheter från rehabiliteringsförsäkringar och företagshälsovården är det fullt möjligt att initiera och genomföra
rehabiliteringsinsatser tidigt i en sjukperiod. Likaså angav den tidigare lagstiftningen kring rehabiliteringsutredning att utredning
skulle påbörjas senast efter 4 veckors sjukfrånvaro för att rehabiliteringen ska komma igång tidigt (prop. 1990/91:141). Arbetsgruppen anser, utifrån en sammanvägd bedömning av ovanstående,
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att det är rimligt att en plan för återgång i arbete har upprättats
inom 30 dagar räknat fr.o.m. första sjukfrånvarodag.
Om det på grund av den anställdes sjukdom inte är möjligt att
planera återgärder för återgång i arbete inom 29 dagar, räknat
fr.o.m. första sjukdag, så bör arbetsgivaren i planen göra ett ställningstagande att planeringen får anstå tills den anställdes hälsotillstånd har förbättrats. Det bör inte vara nödvändigt att upprätta
en plan om det med hänsyn till den försäkrades hälsotillstånd klart
framgår att den försäkrade inte kan återgå i arbete. Det är enligt
arbetsgruppens mening inte rimligt med ett krav på plan för återgång om den försäkrades hälsotillstånd är sådant att denne inte kan
delta i planeringen eller är oförmögen att delta i rehabiliterande
åtgärder. Planeringen bör i dessa fall ske så snart som hälsotillståndet har förbättrats så att arbetstagaren kan delta i planeringen och
tillgodogöra sig eventuella insatser. För att uppnå goda resultat i
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet bör den enskilde själv
aktivt medverka. Det är angeläget att arbetstagaren lämnar de upplysningar som behövs samt tillsammans med arbetsgivaren deltar i
planeringen av lämpliga åtgärder. Personer i rehabiliteringssituationer befinner sig ofta i ett utsatt läge och vill inte alltid framträda
öppet med sina svårigheter. Respekten för den enskilde individen
bör vara vägledande vid arbetsanpassning och rehabilitering. De
krav och förväntningar som avser arbetstagaren måste självfallet
ställas med hänsyn tagen till dennes hälsotillstånd. Det är viktigt att
den berörda personen deltar i planeringen av åtgärderna och själv så
långt möjligt får avgöra vilka personer som bör vara involverade i
ärendet. Arbetsgruppen anser också att det är viktigt för en framgångsrik rehabilitering att en plan för återgång i arbete följs och är
aktuell. Arbetsgivaren bör därför vara skyldig att följa och vid behov revidera planen.
På samma sätt som arbetsgivaren är skyldig att upprätta en plan
så är också arbetstagaren skyldig att efter bästa förmåga medverka i
rehabiliteringen. I annat fall kan ersättningen från sjukförsäkringen
ifrågasättas enligt 110 kap. 57 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken.
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Innehållet i en plan för återgång i arbete
Planens främsta uppgift är att vara ett stöd i det arbete som
genomförs på arbetsplatsen för att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete. Det är därför viktigt att planen utformas på
ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den är lätt att följa upp för
dem som är berörda (arbetsgivare, arbetstagare, facklig organisation) Planen är också ett viktigt underlag i Försäkringskassans bedömning av den enskildes behov av rehabilitering och rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
Frågor som kan bli aktuella att ta ställning till i en plan är bl.a.
följande:
– Möjlighet till att arbeta viss tid (deltidssjukskrivning).
– Anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter.
– Omplacering, tillfällig eller permanent.
– Behov av arbetstekniska hjälpmedel.
– Behov av utbildning/omskolning till andra arbetsuppgifter hos
arbetsgivaren.
– Behov av andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som
företagshälsovården eller annan leverantör av rehabiliteringstjänster kan tillhandahålla.
– Hur kontakten med arbetsplatsen ska se ut under pågående
sjukskrivning.
– Vid vilka tider som insatser ska göras och hur arbetsgivare och
arbetstagare ska följa upp planen.
Om det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan
några särskilda insatser så kan planen begränsas till uppgifter om
skälen för detta. Samma sak gäller om arbetstagarens hälsotillstånd
vid den tidpunkt då planen är tänkt att upprättas inte medger
någon planering av insatser på arbetsplatsen. Planeringen får i dessa
fall anstå tills hälsotillståndet har förbättrats.
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Borttagande av den försäkrades skyldighet att lämna
utlåtande

Arbetsgruppens förslag: Den försäkrade ska inte längre vara
skyldig att till Försäkringskassan ge in ett utlåtande från hans
eller hennes arbetsgivare som anger de möjligheter som finns att
ta till vara den försäkrades arbetsförmåga inom arbetsgivarens
verksamhet efter åtgärder som avses i 30 kap. socialförsäkringsbalken.
Skälen för arbetsgruppens förslag: Idag finns en bestämmelse i
110 kap 21 § socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, att en försäkrad, om Försäkringskassan begär det, ska lämna in ett utlåtande
från sin arbetsgivare. I utlåtandet ska det anges vilka möjligheter
som finns att ta till vara den försäkrades arbetsförmåga inom
arbetsgivarens verksamhet efter åtgärder som avses i 30 kap. SFB.
Syftet med bestämmelsen är att Försäkringskassan ska ha möjlighet
att bedöma om en försäkrad kan utföra annat arbete än sitt vanliga.
Arbetsgruppen bedömer att denna bestämmelse bör tas bort om en
lagreglerad skyldighet införs för arbetsgivaren att planlägga återgången i arbete.

5.2

Försäkringskassans användning av planer för
handläggning och uppföljning

Arbetsgruppens bedömning: Försäkringskassan bör i ökad
omfattning följa upp arbetsgivarens planer och åtgärder. Detta
bör göras genom att Försäkringskassan begär att arbetsgivaren
ger in den upprättade planen för återgång i arbete när planen
behövs för den fortsatta ärendehandläggningen. Ingivna planer
bör även kunna användas av Försäkringskassan som underlag
när myndigheten utövar tillsyn över de insatser som behövs för
rehabiliteringsverksamheten.
Skälen för arbetsgruppens bedömning: Försäkringskassan bör
genom arbetsgivarens planer för återgång i arbete och föreslagna
och vidtagna åtgärder kunna få ytterligare information, som kan
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förbättra beslutsunderlagen vid bedömning av rätten till ersättning
och rehabiliteringsbehov respektive behovet av samordnande rehabiliteringsinsatser. Det är Försäkringskassan som bedömer när informationen behövs för den fortsatta handläggningen. Försäkringskassan kan då begära att arbetsgivaren ska komma in med
arbetstagarens plan för återgång i arbete.
Det är angeläget att planen för återgång blir ett reellt verktyg för
arbetsgivare och arbetstagare för att underlätta och påskynda återgång i arbete. Därför bör det säkerställas att planer och åtgärder är
av god kvalitet. Arbetsgruppen föreslår att detta sker genom att
Försäkringskassan följer upp dessa planer inklusive åtgärder. Om
planer inklusive åtgärder inte genomförs eller om de är uppenbart
kvalitetsmässigt undermåliga så bör detta förhållande anmälas till
Arbetsmiljöverket av Försäkringskassan. Rimligen bör detta inte
ske med enstaka undermåliga planer utan vid upprepad underlåtenhet att ta fram planer och åtgärder eller att innehållet i dessa systematiskt håller låg kvalitet. Arbetsmiljöverket kan i sin tur utifrån
dessa anmälningar bedöma behovet av inspektioner och eventuella
sanktioner med stöd av det arbetsmiljörättsliga regelverket. Den
konkreta utformningen av rutiner kring detta bör åligga Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket att komma överens om.
I kapitel 3 redogörs för att Försäkringskassan har ett tillsynsansvar över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten. Med rehabiliteringsverksamhet åsyftas bl.a. den skyldighet
som arbetsgivaren har att svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Tillsynsansvaret innebär bland
annat att följa upp och utvärdera hur rehabiliteringsverksamheten
fungerar och ta de initiativ som resultatet av detta kan motivera.
Bedömningen att Försäkringskassan i ökad omfattning bör följa
upp arbetsgivarens planer och åtgärder kan, enligt arbetsgruppens
mening, rymmas inom det tillsynsansvar, som Försäkringskassan
har enligt gällande lagstiftning. Dessutom ansvarar Försäkringskassan i dag för att upprätta en rehabiliteringsplan för de försäkrade som behöver en rehabiliteringsåtgärd, för vilken rehabiliteringsersättning kan lämnas. Försäkringskassan ska enligt gällande
lagstiftning också fortlöpande se till att rehabiliteringsplanen följs
och att det vid behov görs ändringar i den.
I de fall det visar sig att det inte går att åstadkomma de förändringar på arbetsplatsen som krävs, får Försäkringskassan i och med
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planen för återgång i arbete ett underlag för att i samverkan med
Arbetsförmedlingen utreda om individen med eller utan arbetsmarknadsinriktade insatser kan ta ett annat arbete.

5.3

Stödet till arbetsgivare

Arbetsgruppens bedömning: Det nuvarande bidraget till
arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stödinsatser bör utvidgas
till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning.
De insatser för vilka bidrag kan lämnas bör benämnas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidrag bör kunna lämnas för
halva det belopp som arbetsgivaren har betalat för en insats i
form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det högsta
belopp med vilket bidrag lämnas till arbetsgivaren bör vara
10 000 kr per arbetstagare och år. Bidrag bör lämnas med högst
totalt 200 000 kr per arbetsgivare och kalenderår.
Skälen för arbetsgruppens bedömning: Arbetsgruppen anser att
den lagreglerade skyldighet för arbetsgivare för planering och
genomförande av rehabiliteringsåtgärder bör kombineras med ett
utökat ekonomiskt stöd vid användande av expertresurser inom
arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet.
Som tidigare beskrivits ökar andelen sjukskrivna med psykosociala besvär på många arbetsplatser. Många arbetsgivare kan
känna osäkerhet kring vad som behöver göras för att stödja
arbetstagare med sådana besvär. En arbetsgivare kan i dag få bidrag
för delar av sina kostnader när denne köper tjänster av företagshälsovården eller av annan anordnare med likvärdig kompetens i
form av arbetsplatsnära stödinsatser till en arbetstagare. Med en
arbetsplatsnära stödinsats avses en utredande insats för en arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga samt
att initiera åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Stödet
regleras i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för
köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete. Utredande insatser kan ge stöd till arbetsgivaren för att bedöma vilka åtgärder som
är lämpliga att vidta i anslutning till arbetsplatsen, men är många
gånger inte tillräckliga för att möjliggöra en återgång i arbete. I kap
4 beskrivs funktionen rehabiliteringsledare, som med fördel kan
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användas för att effektivisera den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Arbetsgruppen anser att användande av denna typ av stödfunktioner bör uppmuntras och stödjas, som ett sätt att effektivisera och förbättra stödet till den enskilde och ansvarig arbetsledare.
I kapitel 2 redogörs för Försäkringskassans redovisning av uppdrag
från regeringen att utvärdera och utveckla det arbetsplatsnära stödet. Försäkringskassan anser att det kan finnas behov av expertstöd
i planering och genomförande för att stödja förebyggande arbete,
arbetsanpassning och rehabilitering. Stödet för ansvariga chefer i
dialog med medarbetaren om möjligheten att undvika sjukskrivning eller att kunna återgå i arbete skulle på detta sätt kunna stärkas. Försäkringskassan anger att ett utökat stöd troligen skulle
göra bidraget mer intressant för små arbetsgivare och vara ett värdefullt stöd i samband med arbetstagares ohälsa. Det finns också
skäl att tro att bidrag för ytterligare insatser skulle kunna ha en
positiv inverkan på arbetsgivares möjligheter att både förebygga
och förkorta sjukfrånvaro.
I Försäkringskassans redovisning framgår också att flera arbetsgivare anser ”att det är oklart vad stödet innefattar och att namnet
som sådant skapar en otydlighet. Enligt Försäkringskassan skulle
ett namnbyte, till något som syftar mer mot stöd för rehabilitering
vara av betydelse.”
Mot bakgrund av ovanstående så anser arbetsgruppen att det
nuvarande bidraget till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära
stödinsatser bör utvidgas till att även omfatta stöd till planerande,
genomförande och uppföljande insatser från en rehabiliteringsledare eller motsvarande. Förordningen om bidrag till arbetsgivare
för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete – bör ges en ny
rubrik och benämnas förordningen om bidrag till arbetsgivare för
köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete.
Liksom tidigare bör detta bidrag inte omfatta rehabiliteringsinsatser i form av medicinska eller andra behandlingsinsatser.
Arbetsgruppen föreslår att alla arbetsgivare bör kunna få ersättning för angivna utrednings- och rehabiliteringskostnader för
arbetstagare på så sätt att arbetsgivaren kompenseras till hälften
med ett tak på 10 000 kr per arbetstagare och kalenderår. Det nuvarande beloppet 7 000 kr bör höjas eftersom bidrag föreslås kunna
ges för ytterligare insatser. Det är därför också lämpligare att begräsningen är kopplad per arbetstagare och inte per insats. Bidrag
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bör dock endast kunna lämnas med ett högsta belopp på maximalt
200 000 kr per arbetsgivare och kalenderår. På det sättet torde särskilt små och medelstora arbetsgivare ges bättre förutsättningar att
erbjuda sjukfrånvarande arbetstagare ett bättre stöd för återgång i
arbete.
Enligt Försäkringskassans uppföljning av det arbetsplatsnära
stödet anser arbetsgivare att det nuvarande ansökningsförfarandet
är ganska enkelt. Det är eftersträvansvärt att behålla enkla rutiner i
administrationen av stödet. Arbetsgruppen anser att det utvidgade
stödet för rehabilitering även fortsättningsvis bör följa det gällande
regelverket och administreras av Försäkringskassan. Syftet är att
Försäkringskassan godkänner anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Anordnare kan vara företagshälsovård eller annan
leverantör av rehabiliteringstjänster. För bidraget gäller enligt gällande förordning att det utbetalas i mån av tillgängliga medel, dvs.
det finns ett tak för anslaget. Samma regel bör gälla även fortsättningsvis.

5.4

Behandling av personuppgifter

Arbetsgruppens bedömning: Den behandling av personuppgifter som kommer att utföras av arbetsgivare och av Försäkringskassan bör kunna utföras med stöd av dataskyddsförordningen och av socialförsäkringsbalken.
Skälen för arbetsgruppens bedömning: Upprättandet av en plan
för återgång i arbete innebär att arbetsgivaren kommer att behandla
personuppgifter avseende arbetstagaren. Det kan röra sig om vilka
anpassnings- eller rehabiliteringsåtgärder som kan vara aktuella att
vidta på arbetsplatsen samt tidpunkter för genomförande av dessa.
Eftersom anpassnings- och rehabiliteringsåtgärderna har en koppling till arbetstagarens hälsotillstånd kan det vara nödvändigt att
behandla uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd. Ändamålet
med upprättandet av en plan är att stärka individens ställning i
rehabiliteringskedjan genom ökade möjligheter att få till stånd anpassnings- och rehabiliteringsinsatser för att underlätta återgång i
arbete. Arbetsgivaren kan också enligt 110 kap. 31 § socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, bli skyldig att lämna planen för åter71
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gång i arbete till Försäkringskassan om myndigheten begär detta
och det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av
SFB. Den grundläggande rättsliga regleringen avseende behandling
av personuppgifter finns i dag i lagen (1998:204) om behandling av
personuppgifter, förkortad PuL. Genom PuL genomfördes Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober
1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
(dataskyddsdirektivet) i svensk rätt. PuL kommer dock att vid tidpunkten för det föreslagna ikraftträdandet den 1 juli 2018 ha upphört att gälla och ha ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 och kommer då att vara
direkt tillämplig i medlemsstaterna, även om den i viss utsträckning
både möjliggör och förutsätter lagstiftning i nationell rätt.
Upprättandet av en plan för återgång i arbete kommer enligt
den föreslagna 30 kap. 6 § SFB att vara ett åliggande för arbetsgivaren. Det följer redan i dag av den nuvarande 30 kap. 6 § SFB (lagförslagets 30 kap. 6 a §) att arbetsgivaren ska medverka till att den
försäkrades behov av rehabilitering snarast kan klarläggas och svara
för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.
Enligt artikel 6.1 dataskyddsförordningen är behandling av personuppgifter endast laglig i den mån något av villkoren i artikeln är
uppfyllt. Enligt artikel 6.1.c får behandling av personuppgifter ske
om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6.3 ska
den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c fastställas i enlighet med unionsrätten eller den medlemsstats nationella rätt som
den personuppgiftsansvarige omfattas av. Den rättsliga grunden
utgörs således av arbetsgivarens förpliktelse att enligt den föreslagna 30 kap. 6 § SFB upprätta en plan för återgång i arbete.
Som redan nämnts kommer arbetsgivaren i och med upprättandet av planen i vissa fall att behöva dokumentera uppgifter om
arbetstagarens hälsotillstånd. Det innebär att arbetsgivaren i dessa
fall kommer att behandla känsliga personuppgifter. Enligt artikel
9.1 dataskyddsförordningen är utgångspunkten att behandling av
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känsliga personuppgifter är förbjuden. I artikel 9.2 dataskyddsförordningen anges dock, på motsvarande sätt som i PuL, ett antal
undantag från förbudet. Enligt artikel 9.2.b gäller inte förbudet om
behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige
eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena
social trygghet och socialt skydd, i den omfattning detta är tillåtet
enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett
kollektivavtal som antagits med stöd av medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer den registrerades grundläggande rättigheter och intressen fastställs. Enligt artikel 9.2.f gäller förbudet inte heller om behandlingen är nödvändig
för att fastställa rättsliga anspråk. Regleringen i artikel 9.2.b dataskyddsförordningen har delvis sin motsvarighet i artikel 8.2.b dataskyddsdirektivet som genomfördes i svensk rätt genom 16 § första
stycket a PuL. Angående begreppet ”inom arbetsrätten” finns uttalanden av Datalagskommittén i betänkande Integritet – Offentlighet – Informationsteknik (SOU 1997:39, s. 375). I betänkandet,
som utgjorde beredningsunderlag till PuL, uttalade kommittén att
uttrycket inte borde ges en alltför snäv betydelse. I stort sett alla
skyldigheter och rättigheter för arbetsgivare beträffande de anställda och deras organisationer borde enligt kommittén kunna
innefattas i uttrycket. Som exempel på behandling som kan tillåtas
enligt den aktuella punkten nämnde kommittén behandling i samband med sjuklön, rehabilitering av arbetstagare fullgörande av
förhandlingsskyldighet och avtalsgrundat avdrag på lön för fackföreningsavgift. Enligt arbetsgruppens bedömning torde i vart fall
den behandling av personuppgifter av arbetsgivare som nu är aktuell falla inom begreppet ”inom arbetsrätten” i dataskyddsförordningen.
En förutsättning för att undantaget från förbudet att behandla
känsliga personuppgifter i artikel 9.2.b dataskyddsförordningen ska
vara tillämpligt är alltså, på samma sätt som enligt dataskyddsdirektivet, att det finns lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. Vid
genomförandet av dataskyddsdirektivet ansågs att en tillräcklig
skyddsåtgärd var att föreskriva att de behandlade uppgifterna fick
lämnas ut till tredje man bara om det finns en uttrycklig skyldighet
för den persondataansvarige att göra det inom arbetsrätten eller
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den registrerade har samtyckt till utlämnandet (SOU 1997:39 s.
375). En sådan bestämmelse infördes i 16 § andra stycket PuL. I
detta sammanhang finns det anledning att nämna de bestämmelser
om sekretess som gäller vid den aktuella behandlingen. Hos Försäkringskassan omfattas uppgifterna av sekretess enligt 28 kap. 1 §
offentlighets- och sekretsslagen (2009:400), förkortad OSL, och i
offentliga arbetsgivares personaladministrativa verksamhet enligt
39 kap. 2 § OSL. Avseende privata arbetsgivares personaladministrativa verksamhet gäller enligt 18 § sjuklönelagen (1991:1047),
förkortad SjlL, tystnadsplikt avseende enskilds hälsotillstånd eller
personliga förhållanden i övrigt som arbetsgivaren fått kännedom
om genom intyg av läkare eller försäkran som arbetstagaren har
lämnat med stöd av sjuklönelagen. Vidare har regeringen tillsatt en
utredning som ska föreslå de anpassningar och kompletterande
författningsbestämmelser på generell nivå som dataskyddsförordningen ger anledning till (Dataskyddsutredningen, dir. 2016:15).
Utredaren ska bl.a. överväga vilka kompletterande bestämmelser
om undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter
som bör finnas i den generella regleringen. Uppdraget ska redovisas
i god tid före det att dataskyddsförordningen kommer att börja
tillämpas. Beroende på vilka förslag utredaren lämnar kan det finnas
skäl att återkomma i frågan om några ytterligare bestämmelser om
skyddsåtgärder bör införas i svensk nationell rätt.
Sammanfattningsvis är arbetsgruppens bedömning således att
det undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter
inom arbetsrätten kommer att vara tillämpligt när en arbetsgivare
behandlar sådana uppgifter i samband med upprättandet av en plan
för återgång i arbete.
Arbetsgruppen bedömer också att förbudet mot att behandla
dessa uppgifter inte gäller när arbetsgivaren lämnar uppgifterna till
Försäkringskassan eftersom utlämnandet är ett åliggande för
arbetsgivaren enligt 110 kap. 31 § SFB i de fall Försäkringskassan
begär detta för att få underlag i ärenden. Det rör sig således om en
sådan behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig för
att rättsliga anspråk ska kunna fastställas och som enligt arbetsgruppens bedömning är tillåten med stöd av artikel 9.2.f dataskyddsförordningen. Det följer av 114 kap. 7 och 11 §§ SFB att
Försäkringskassan får behandla känsliga personuppgifter för att
handlägga ärenden och för att tillgodose behov av underlag som
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krävs för att den registrerades rättigheter eller skyldigheter i fråga
om förmåner och ersättningar ska kunna bedömas eller fastställas. I
fråga om Försäkringskassans personuppgiftsrättsliga stöd för behandling av känsliga personuppgifter i sina ärenden efter det att
dataskyddsförordningen har blivit tillämplig har regeringen tillsatt
en utredning för att analysera vilka konsekvenser den nya förordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde (Socialdataskyddsutredningen,
dir. 2016:52). Regeringen konstaterar att utredningen i god tid före
det att dataskyddsförordningen blir tillämplig ska föreslå behövliga
och lämpliga anpassningar av författningar inom verksamhetsområdet till följd av den nya förordningen
Den ökade behandlingen av personuppgifter som kommer att
ske med anledning av förslaget innebär en risk för intrång i den
personliga integriteten. Detta gäller i synnerhet som även känsliga
personuppgifter kommer att behandlas. Enligt 2 kap. 6 § andra
stycket regeringsformen är var och en gentemot det allmänna
skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om
det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning
av den enskildes personliga förhållanden. Förutom att klargöra att
arbetsgivare och Försäkringskassan bedöms ha laglig rätt att behandla de personuppgifter som nu är i fråga måste det även bedömas om effekterna av förslaget står i proportion till den integritetsrisk personuppgiftsbehandlingen innebär.
Som redan nämnts konstaterar arbetsgruppen att uppgifterna
omfattas av bestämmelsen om sekretess i 28 kap. 1 § OSL hos Försäkringskassan och avseende offentliga arbetsgivares personaladministrativa verksamhet i 39 kap. 2 § OSL. Avseende privata arbetsgivares personaladministrativa verksamhet gäller enligt 18 § SjlL ett
motsvarande tystnadsplikt.
Det kan konstateras att de uppgifter som det primärt är fråga
om är sådana som arbetsgivaren får del av genom läkarintyget som
arbetstagaren lämnar. Det är uppgifter som arbetsgivare i många
fall redan i dag har tillgång till och i förekommande fall efter begäran även Försäkringskassan. Förslaget innebär ett krav att uppgifterna numera dokumenteras på ett särskilt sätt i en plan.
Det bakomliggande ändamålet med upprättandet av planen är
att stärka individens möjligheter att få till stånd anpassnings- och
rehabiliteringsinsatser för att underlätta återgång i arbete. Behovet
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av att tydliggöra arbetsgivarens ansvar för att tidigt utreda och
vidta anpassnings- och rehabiliteringsinsatser bedöms vara stort
liksom att ge Försäkringskassan bättre underlag för handläggning
av ärenden. De vinster som förslagen bedöms medföra får anses
överväga det intrång i den personliga integriteten som förslaget kan
innebära. Arbetsgruppen bedömer därför att inskränkningen är
proportionerlig.

5.5

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Arbetsgruppens förslag: Lagen ska träda i kraft den 1 juli 2018.
Den nya bestämmelsen i 30 kap. 6 § ska tillämpas även i fråga
om försäkrade vars arbetsförmåga, den 30 juni 2018, varit nedsatt eller kan antas komma att vara nedsatt under minst 60
dagar. En plan för återgång i arbete ska då upprättas senast den
31 juli 2018.
Arbetsgruppens bedömning: Förordningen bör träda i kraft
den 1 juli 2018. I fråga om bidrag som avser tiden juli-december
2018 bör det högsta belopp som totalt får lämnas vara
100 000 kr per arbetsgivare. Äldre bestämmelser bör fortfarande
gälla i fråga om bidrag till arbetsplatsnära stödinsatser som har
påbörjats före ikraftträdandet.
Skälen för arbetsgruppens förslag och bedömning: Arbetsgruppen gör bedömningen att det är angeläget för de försäkrade som
kan vara i behov av rehabilitering att de nya bestämmelserna träder
i kraft så snart som möjligt. Å andra sidan kan lagändringarna
medföra behov av förändringar i arbetsgivarnas organisation för
anpassning och rehabilitering. Ikraftträdandet bör därför inte ske
tidigare än den 1 juli 2018, så att arbetsgivare ges rimlig tid för
nödvändiga förberedelser. De försäkrade som har en pågående
sjukperiod den 30 juni 2018, dvs. dagen före det att lagen träder i
kraft, bör också ges stöd i form av att en möjlighet till plan för
återgång i arbete upprättas av arbetsgivaren och att lagen därför
behöver en ikraftträdandebestämmelse som säkerställer detta. I de
fall en plan måste upprättas för en sådan försäkrad bör det inte vara
nödvändigt att göra detta omgående utan det är rimligt att det senast har gjorts den 31 juli 2018.
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Avseende de föreslagna ändringarna i förordningen (2014:67)
om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete bör dessa träda i kraft vid samma tidpunkt som de
föreslagna lagändringarna, dvs. den 1 juli 2018. Eftersom förordningen föreslås träda i kraft vid ett halvårsskifte bör det högsta
belopp med vilket bidrag kan lämnas avseende det andra halvåret
2018 vara begränsat till 100 000 kr per arbetsgivare. Äldre bestämmelser bör gälla i fråga om bidrag till arbetsplatsnära stödinsatser
som har påbörjats före ikraftträdandet.
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6

Konsekvenser

I detta avsnitt behandlas förslagets förväntade konsekvenser för
sjukfrånvaron, arbetsgivare berörda myndigheter samt statens budget i övrigt. Därtill redovisas förväntade konsekvenser för enskilda
samt en analys av förslagens konsekvenser för jämställdheten
mellan kvinnor och män.

6.1

Arbetsgivare

Arbetsgivaren har idag ansvar för anpassning av arbetsförhållanden
och för rehabiliteringsverksamhet för sina anställda. Enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1994:1) ska arbetsgivaren
organisera och bedriva verksamhet med arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska också ange mål för
denna verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov av åtgärder som finns bland arbetstagarna. I 5 § samma föreskrift anges att
arbetsgivaren ”så tidigt som möjligt ska påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering för de arbetstagare som har behov
därav.” I de allmänna råden för tillämpningen av nämnda föreskrift
anges att ”Arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen gäller bl.a.
då det finns ett anställningsförhållande. Detta innebär att arbetsgivaren redan under den anställdes sjukskrivningsperiod bör
planera åtgärder som underlättar återgång i arbetet för denne. Det
är därför angeläget att arbetsgivaren har fortlöpande kontakt med
den sjukskrivne, så att återgången till arbetet på olika sätt underlättas”
I förslaget till ny lagstiftning, se kap 5, anges att arbetsgivaren
tillsammans med arbetstagaren ska ta fram en plan för återgång i
arbete inom 30 dagar från första sjukdag och vid behov vidta nödvändiga arbetsplatsinriktade åtgärder. Detta förslag innebär ett
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förtydligande av vad som framgår av dagens arbetsmiljölagföreskrifter, om att arbetet med arbetsanpassning och rehabiliteringen
ska påbörjas så tidigt som möjligt. Förslagen berör alla arbetsgivare.
I kapitel 4 beskrivs de överväganden, som gjorts rörande alternativa
lösningar för att stärka individens rehabiliteringsmöjligheter.
För de arbetsgivare som redan idag följer arbetsmiljölagens föreskrifter är förändringen sålunda av mindre karaktär. Den tillkommande arbetsuppgift, jämfört med dagens lagstiftning, är en skyldighet för arbetsgivaren att upprätta och dokumentera en plan för
återgång i arbete då den anställde förväntas var sjukfrånvarande
längre tid än 30 dagar.
För att beräkna kostnadskonsekvenser för arbetsgivarna så har
arbetsgruppen utgått från den analys som gjordes i SOU 2006:107
– Fokus på åtgärder – en plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet. Enligt utredningen bedömdes tidsåtgången för att upprätta en
plan vara 20 minuter. Om vi överför denna beräkning till den föreslagna lagstiftningen så innebär det följande:
– 354 000 anställda hade 2015 en sjukfrånvaro längre än 28 dagar.
Om vi antar att alla dessa anställda skulle få en plan och att
tidsåtgången för att upprätta planen är 20 minuter, så blir den
totala tidsåtgången 118 000 arbetstimmar eller cirka 58 årsarbetskrafter för hela arbetsmarknaden. Nu kommer inte alla
dessa anställda ha behov av en plan eftersom vissa kommer att
bli friska inom 60 dagar. Om vi alternativt skulle basera uppskattningen på antalet anställda som 2015 hade en sjukfrånvaro
längre än 56 dagar så sjunker den totala tidsåtgången till cirka
39 årsarbetskrafter. Utifrån dessa uppskattningar kan den ökade
resursåtgången antas bli mellan 39 och 58 årsarbetskrafter för
hela arbetsmarknaden.
– Utifrån ovanstående uppskattning skulle resursökningen per
sektor vid en ökad resursåtgång motsvarande 58 årsarbetskrafter
ge fördelningen cirka 15 årsarbetare i den kommunala sektorn,
cirka 4 årsarbetare i den landstingskommunala sektorn, cirka 4
årsarbetare i den statliga sektorn och cirka 33 årsarbetare i den
privata sektorn. Om man istället utgår från en lägre resursökning motsvarande cirka 39 årsarbetskrafter så fördelas dessa på
cirka 10 årsarbetare i den kommunala sektorn, cirka 3 årsarbe-
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tare i den landstingskommunala, cirka 3 årsarbetare i den statliga
sektorn och cirka 22 årsarbetare i den privata sektorn.
– Med tanke på att möjligheten att använda digital teknik har förbättrats avsevärt sedan 2006 bör tidsåtgången per plan snarare
bli mindre än i den analys, som gjordes i SOU 2006:107 , vilket
skulle tala för att resursåtgången hamnar i nedre änden av intervallet.
Om någon av de alternativa lösningar, som beskrivs i kapitel 4
skulle genomföras så kommer kostnaderna för arbetsgivare vara
desamma, som i ovanstående kostnadsberäkning.
Förslaget förväntas också medföra en ökad återgång i arbete och
därmed förkortade sjukskrivningstider. För arbetsgivare medför
detta minskade kostnader för produktionsbortfall och rekrytering.
Det bedöms inte möjligt att beräkna de totala kostnadskonsekvenserna i det avseendet. Denna promemoria innehåller också förslag
om förbättrade möjligheter för arbetsgivare att erhålla bidrag för
vissa rehabiliteringskostnader.
För mindre arbetsgivare innebär alltid en sjukfrånvarande anställd en relativt högre belastning på arbetsgivarnas produktionsverksamhet jämfört med arbetsgivaremed många anställda med
större möjligheter till flexibilitet i personal- och produktionsplanering. Lagförslagen i denna promemoria förändrar inte på detta förhållande. Förslaget om utvidgat rehabiliteringsstöd syftar till att
underlätta arbetsgivarnas arbete med anpassning och rehabilitering.
Förekomsten av ett tak för bidraget bedöms inte försämra små och
medelstora arbetsgivares möjligheter att få rehabiliteringsstöd.
Stora privata och offentliga arbetsgivare har idag i stor utsträckning genomarbetade rutiner och policies för arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Chefer och medarbetare har oftast stödresurser
att tillgå vid sjukfrånvaro och rehabiliteringsbehov bland medarbetarna genom egna personalavdelningar eller företagshälsovårdstjänster. Sveriges Kommuner och Landsting ger t.ex. i skriften
”Arbetslivsinriktad rehabilitering” handfasta råd och rutiner för
hur en rehabiliteringsprocess bör gå till. Dessa råd och rutiner motsvarar de rekommendationer som finns i denna departementsskrivelse. Följer man sådana rekommendationer redan idag så medför
de lagregleringar, som föreslås i denna departementsskrivelse, inga
ytterligare kostnader för dessa arbetsgivare.
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Förslagen i denna departementsskrivelse riktar sig till alla
arbetsgivare, inklusive kommuner och landsting. Vid förändringar
som påverkar kommuner och landsting på samma sätt som andra
arbetsgivare är den kommunala finansieringsprincipen inte tillämplig. Av samma skäl behövs ingen särskild proportionalitetsbedömning göras.

6.2

Arbetstagare

Syftet med denna reform är att stärka anställdas, med nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom, möjligheter att komma tillbaka till arbete på del- eller heltid. Arbetsgruppen bedömer att ett i
praktiken förtydligat ansvar för arbetsgivaren avseende tidpunkten
för vidtagande av åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering
kommer att få denna effekt. Med ett sådant förtydligat ansvar följer
också krav på att den anställda medverkar vid planering och
genomförande av rehabiliteringen.
Ett vanligt förekommande argument vid ökade krav på arbetsgivaren är att detta kan medföra risker för ökad selektering vid
nyrekryteringar, dvs. att arbetssökande med tidigare sjukdomshistorik ska missgynnas. Denna risk finns rent generellt. I det här
fallet är det dock svårt att se att ett sådant nytt krav kommer att
medföra en ökad risk för bortsortering vid nyanställningar. Det
beror på att arbetsgivaransvaret för anpassning och rehabilitering
finns redan idag. Som tidigare nämns innehåller föreskrifterna
(AFS 1994:1) för arbetsanpassning och rehabilitering en bestämmelse om att arbetsgivaren så tidigt som möjligt ska påbörja arbetet
med arbetsanpassning och rehabilitering för de arbetstagare som
har behov av det och i de allmänna råden för tillämpningen av
nämnda bestämmelse finns en rekommendation att arbetsgivare
bör planera åtgärder tidigt vid anställdas sjukfrånvaro. Detta lagförslag innehåller en anvisning om att planering, i form av en plan för
återgång i arbete, ska göras med den anställda senast då denna varit
frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar. Det är med andra ord
svårt att se en ökad risk för selektering på grund av att lagstiftningen preciserar vid vilken tidpunkt planeringsarbetet senast ska
påbörjas.
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6.3

Konsekvenser

Sjukfrånvaron

Förslagen i denna departementsskrivelse förväntas leda till en ökad
aktivitet i form av planering och genomförande av arbetsplatsinriktade åtgärder för de anställda som är eller riskerar att bli sjukfrånvarande.
Av kapitel 5 framgår att det finns stöd för att tidiga arbetsplatsinriktade åtgärder leder till att förutsättningarna för återgång i
arbete ökar. Förslagen i denna skrivelse syftar till att stärka individens möjligheter till rehabilitering genom tidiga arbetsplatsförlagda
åtgärder. Utifrån ovanstående bedöms förslagen i denna departementsskrivelse ge bättre förutsättningar för att anställdas sjukperioder förkortas och leda till lägre sjukfrånvaro. Arbetsgruppen kan
dock inte bedöma omfattningen av effekterna på den minskade
sjukfrånvaron.

6.4

Försäkringskassan

Arbetsgruppen bedömer att lagförändringen medför att kvaliteten i
Försäkringskassans arbete med att klarlägga och bedöma rehabiliteringsbehov samt att se till att åtgärder vidtas kommer att förbättras.
Detta medför också ett förbättrat beslutsunderlag vid ställningstagande avseende rätten till ersättning och bedömning av rehabiliteringsbehov. Arbetsgruppens slutsats är att förslaget inte innebär
några nya arbetsuppgifter i förhållande till dagens processbeskrivning i handläggningsprocessen ”sjukpenning och rehabilitering”.
Denna departementsskrivelse betonar vikten av att Försäkringskassan följer upp arbetsgivarnas rehabiliteringsverksamhet inom ramen
för myndighetens tillsynsansvar avseende de insatser som behövs
för rehabiliteringsverksamheten.
Den nya lagstiftningen syftar till att öka arbetsgivarnas aktivitet
på arbetsplatsen tidigt vid ett sjukfall, vilken kan kräva en motsvarande ökad tidig aktivitet från Försäkringskassan jämfört med idag.
Förslaget förväntas samtidigt förkorta sjukskrivningens längd för
de längre sjukfallen. Eventuella ökade kostnader för fler insatser
tidigt i ett sjukfall bedöms således vägas upp av förbättrade beslutsunderlag och kostnadsbesparingar till följd av minskad varaktighet för de långa sjukfallen. Sammantaget bedöms eventuella för-
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ändringar av myndighetens kostnader rymmas inom befintliga anslagsramar.

6.5

Arbetsmiljöverket

Utgångspunkten för arbetsgruppens förslag är att en förändrad
lagstiftning medför att arbetsgivarnas aktivitet kring anpassningsoch rehabiliteringsfrågor kommer att öka. En konsekvens kan bli
att Försäkringskassan kommer att i högre grad anmäla vissa arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Det kan utifrån dessa anmälningar
finnas skäl för en utökad inspektionsverksamhet rörande arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering. Denna verksamhet bedöms rymmas inom myndighetens befintliga anslagsramar.

6.6

Statsfinansiella konsekvenser i övrigt

I promemorian föreslås att det nuvarande statliga bidraget till
arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stödinsatser ska utvidgas till
att även omfatta planering, genomförande och uppföljning. Vidare
föreslås att bidrag får lämnas med högst 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår, jämfört med nuvarande 7 000 kronor per
insats. Förslagen förväntas innebära ett ökat utnyttjande av detta
bidrag. Kostnaderna för bidraget belastar utgiftsområde 10, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen. De ökade kostnaderna
finansieras genom omprioriteringar inom anslaget.

6.7

Jämställdhet

Förslagen tydliggör arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering så att anställda ska få bättre förutsättningar att återgå i
arbete. Eftersom fler kvinnor än män är sjukskrivna påverkar förslaget sannolikt fler kvinnor än män.
Sammantaget bedöms förslaget om förtydligat arbetsgivaransvar
för anpassning och rehabilitering bidra till kortare sjukskrivningstider bland både kvinnor och män, men att också skillnaderna i
sjukfrånvaro mellan könen minskar. Förslaget bedöms därigenom
bidra till ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.
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6.8

Konsekvenser

Sveriges internationella åtaganden

Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser eller stå i strid med
de skyldigheter som följer av EU-lagstiftningen eller Sveriges internationella åtaganden.
Det föreslagna stödet till arbetsgivare enligt förslaget till förordning om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete är förenligt med EU-rätten genom att stödet ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011
om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Det innebär
bland annat att Försäkringskassan ska föra ett register över de stöd
som lämnats enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra
sådana skyldigheter som följer av kommissionens ovan nämnda
beslut.
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7

Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken
30 kap.
1§
I paragrafen anges kapitlets innehåll. Paragrafen har ändrats på
grund av att det har införts en skyldighet för arbetsgivare i 6 § att i
vissa fall upprätta en plan för återgång i arbete.
6§
Paragrafen är ny.
I det första styckets första mening anges att om det kan antas att
den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under
minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag som den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en
plan för återgång i arbete. Det innebär att arbetsgivaren i god tid
måste göra ett antagande huruvida den försäkrade kommer att
återgå i arbete före det att 60 dagar har förflutit från och med det
att arbetsförmågan blev nedsatt. Arbetsgivaren måste göra detta för
att – om antagandet är att den anställdes arbetsförmåga fortsatt
kommer att vara nedsatt – hinna upprätta en plan senast den dag då
den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar. I
andra meningen anges att om det har antagits att den försäkrades
arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar
och det därefter framkommer att nedsättningen av den försäkrades
arbetsförmåga kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar
ska dock en sådan plan omgående upprättas. Det innebär att om
arbetsgivaren en gång har gjort antagandet att den försäkrade
kommer att återgå i arbete före det att 60 dagar har förflutit från
det att arbetsförmågan blev nedsatt och det därefter framkommer
att nedsättningen kan antas komma att överstiga 59 dagar ska
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arbetsgivaren så snabbt som det är praktiskt möjligt upprätta en
plan för återgång i arbete.
I andra stycket första meningen anges att en plan för återgång i
arbete inte behöver upprättas om det av den försäkrades hälsotillstånd klart framgår att den försäkrade inte kan återgå i arbete.
Med att den försäkrade inte kan återgå i arbete avses att dennes
hälsotillstånd är av en sådan art att det är uppenbart att en återgång
i arbete (inte heller med rehabiliterande åtgärder) inte är möjlig.
Detta förhållande måste klart framgå för att arbetsgivaren inte ska
vara skyldig att upprätta en plan. Om det skulle föreligga någon
tveksamhet i fråga om den försäkrades hälsotillstånd måste en plan
upprättas. I andra meningen anges att om den försäkrades hälsotillstånd förbättras ska en plan för återgång i arbete omgående upprättas. Det innebär att om hälsotillståndet förbättrats på så sätt att
en återgång i arbete kan vara möjlig ska arbetsgivaren upprätta en
plan för återgång i arbete. Arbetsgivaren ska då omgående upprätta
planen, dvs. så snabbt som det är praktiskt möjligt för arbetsgivaren att göra detta. I tredje meningen anges att planen i den utsträckning som det är möjligt ska upprättas i samråd med den försäkrade.
En motsvarande reglering finns i 12 § avseende Försäkringskassans
upprättande av en rehabiliteringsplan. Att den försäkrade ska lämna
de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes
behov av rehabilitering och efter bästa förmåga medverka i rehabiliteringen framgår av 7 §. Om det med hänsyn till den försäkrades
ovilja eller oförmåga inte är möjligt för arbetsgivaren att samråda
med den försäkrade måste arbetsgivaren likafullt upprätta än plan
för återgång i arbete. Om en försäkrad utan giltig anledning vägrar
att delta i rehabiliteringsåtgärder enligt 7 § har Försäkringskassan
möjlighet att besluta att den försäkrades ersättning ska dras in eller
sättas ned.
I det andra stycket anges att arbetsgivaren fortlöpande ska se till
att en plan för återgång i arbete följs och att det vid behov görs
ändringar i planen. Stycket motsvarar vad som enligt 14 § gäller för
Försäkringskassan i fråga om myndighetens skyldighet fortlöpande
se till att en rehabiliteringsplan följs och att det vid behov görs
ändringar i denna.
Överväganden finns i avsnitt 5.1.1.
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110 kap.
21 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa uppgiftsskyldigheter
för den försäkrade i hans eller hennes ärende om sjukpenning.
Ändringen innebär att den försäkrade inte längre ska vara skyldig att ge in ett utlåtande till Försäkringskassan utfärdat av hans
eller hennes arbetsgivare som anger vilka möjligheter som finns att
ta till vara den försäkrades arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter åtgärder som avses i 30 kap. I övrigt görs redaktionella
ändringar i paragrafen.
Överväganden finns i avsnitt 5.1.2.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt första punkten ska lagen träda i kraft den 1 juli 2018.
I andra punkten anges att den nya bestämmelsen i 30 kap. 6 §
även ska tillämpas på försäkrade vars arbetsförmåga den 30 juni
2018 har varit nedsatt eller kan antas komma att vara nedsatt under
minst 60 dagar. Det innebär att om en försäkrad har en nedsatt
arbetsförmåga dagen före det att lagen träder i kraft, dvs. var nedsatt den 30 juni 2018, och nedsättningen har varat under minst
60 dagar eller kan antas komma att vara nedsatt under minst
60 dagar räknat från och med dagen då arbetsförmågan blev nedsatt
är arbetsgivaren skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete.
En sådan plan behöver dock inte upprättas direkt efter lagens
ikraftträdande utan en viss respit finns så planen ska upprättas
senast den 31 juli 2018. En plan behöver dock inte upprättas om
den försäkrade dessförinnan har återfått sin arbetsförmåga eller om
det av den försäkrades hälsotillstånd, enligt vad som anges i 6 §
första stycket andra meningen, klart framgår att han eller hon inte
kan återgå i arbete.
Överväganden finns i avsnitt 5.4.
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Departementsserien 2017
Kronologisk förteckning

1. Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. Ju.
2. Åldersdifferentierat underhållsstöd
och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar. S.
3. Genomförande av ICT-direktivet. Ju.
4. Sjukpenning i avvaktan på slutligt
beslut. S.
5. Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. N.
6. Förslag till lag om ersättning
till personer som har fått ändrad
könstillhörighet fastställd i vissa fall. S.
7. Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. Ju.
8. Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. Ku.
9. Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. S.
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Departementsserien 2017
Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. [1]
Genomförande av ICT-direktivet. [3]
Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. [7]
Kulturdepartementet
Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. [8]
Näringsdepartementet
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
m.m. [5]
Socialdepartementet
Åldersdifferentierat underhållsstöd och
höjt grundavdrag för bidragsskyldiga
föräldrar. [2]
Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut. [4]
Förslag till lag om ersättning till personer
som har fått ändrad könstillhörighet
fastställd i vissa fall. [6]
Förstärkt rehabilitering för återgång i
arbete. [9]
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Svar på revisionsrapport – Granskning av
avvikelsehantering Region Kronoberg 17RK386
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 153. Svar på revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg 17RK386

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning
På uppdrag av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer har revision genomförts av
EY (Ernst and Young) gällande avvikelsehanteringen, där den övergripande
frågeställningen har varit huruvida Region Kronoberg har en ändamålsenlig hantering av
avvikelser. Granskningen berör Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eftersom avvikelsehantering är regionstyrelsens ansvarsområde svarar regionstyrelsen på
revisionsrapporten. Regionstyrelsens svar har beretts i samverkan med företrädare för
hälso- och sjukvårdsavdelningens ledning.
Revisionens sammantagna bedömning är att Region Kronoberg har goda förutsättningar
för en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Bedömningen grundar sig på en
ändamålsenlig styrning på övergripande nivå där patientsäkerhetsarbetet är ett tydligt och
högt prioriterat område. Utöver detta finns det väl etablerade rutiner och system för
hantering av avvikelser samt en god förståelse hos ledning och medarbetare för dess
betydelse för patientsäkerhetsarbetet.
För att uppnå avvikelsehanteringens fulla potentiell noterar revisionen ett antal
förbättringsområden som bör åtgärdas för att möjliggöra ett systematiskt
utvecklingsarbete.
Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och tydlig
rapport. Regionstyrelsen noterar att granskningen begränsats till tre centrum inom hälsooch sjukvårdsnämnden och hade gärna önskat att den hade berört hela Region
Kronoberg.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
- Kunskap om avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om funktionaliteter i
avvikelsehanteringssystemet ska säkerställas genom planerade utbildningsinsatser för
rapportörer, samordnare samt bearbetare.
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- Uppföljning och analys av rapporterade och bearbetade ärenden ska redovisas och
följas upp i internkontrollplanen, delårs- och årsrapporter samt i
patientsäkerhetsberättelsen.
- Revidering ska genomföras av befintlig rutin till riktlinje med komplettering av rutin för
handläggning i vilken återkoppling och uppföljning definieras i tid, faktainsamling,
orsaksanalys, åtgärd samt utvärdering.
- Kartläggning av forum ska genomföras i syfte att skapa och utveckla mötesarenor för
erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheter, centrum och processer.
- För säkerställande av återkoppling till medarbetare föreslås analys och uppföljning av
resultat från tidigare och kommande patientsäkerhetskulturenkäter tillsammans med
underlag från avvikelsehanteringssystemet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering
Revisionsrapport- Granskning av avvikelsehantering

Paragrafen är justerad
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 17RK386
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-24

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av
avvikelsehantering Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region
Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
På uppdrag av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer har revision
genomförts av EY (Ernst and Young) gällande avvikelsehanteringen, där den
övergripande frågeställningen har varit huruvida Region Kronoberg har en
ändamålsenlig hantering av avvikelser. Granskningen berör Regionstyrelsen och
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eftersom avvikelsehantering är regionstyrelsens ansvarsområde svarar
regionstyrelsen på revisionsrapporten. Regionstyrelsens svar har beretts i
samverkan med företrädare för hälso- och sjukvårdsavdelningens ledning.
Revisionens sammantagna bedömning är att Region Kronoberg har goda
förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Bedömningen
grundar sig på en ändamålsenlig styrning på övergripande nivå där
patientsäkerhetsarbetet är ett tydligt och högt prioriterat område. Utöver detta
finns det väl etablerade rutiner och system för hantering av avvikelser samt en god
förståelse hos ledning och medarbetare för dess betydelse för
patientsäkerhetsarbetet.
För att uppnå avvikelsehanteringens fulla potentiell noterar revisionen ett antal
förbättringsområden som bör åtgärdas för att möjliggöra ett systematiskt
utvecklingsarbete.
Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och
tydlig rapport. Regionstyrelsen noterar att granskningen begränsats till tre centrum
inom hälso- och sjukvårdsnämnden och hade gärna önskat att den hade berört
hela Region Kronoberg.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
Sida 1 av 5
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Kunskap om avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om
funktionaliteter i avvikelsehanteringssystemet ska säkerställas genom
planerade utbildningsinsatser för rapportörer, samordnare samt
bearbetare.
Uppföljning och analys av rapporterade och bearbetade ärenden ska
redovisas och följas upp i internkontrollplanen, delårs- och årsrapporter
samt i patientsäkerhetsberättelsen
Revidering ska genomföras av befintlig rutin till riktlinje med
komplettering av rutin för handläggning i vilken återkoppling och
uppföljning definieras i tid, faktainsamling, orsaksanalys, åtgärd samt
utvärdering.
Kartläggning av forum ska genomföras i syfte att skapa och utveckla
mötesarenor för erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheter, centrum
och processer.
För säkerställande av återkoppling till medarbetare föreslås analys och
uppföljning av resultat från tidigare och kommande
patientsäkerhetskulturenkäter tillsammans med underlag från
avvikelsehanteringssystemet.

Namn på revisionsrapport
Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Granskningen har identifierat följande förbättringsområden;
1) Revisorerna saknar en tydligare redovisning av analyser och uppföljning
av avvikelsearbetet i syfte att stärka styrning och uppföljning av
patientsäkerhetskulturen samt tydliggöra den politiska ståndpunkten för
såväl medborgare som verksamhet. I HSN verksamhetsplan för 2016
framgår det att man vill stärka patientsäkerhetskulturen genom bl.a.
orsaksanalyser av avvikelser samt uppföljning av förslag till förbättringar.
Regionstyrelsen instämmer i revisionens förslag att implementera uppföljning och
analys av bakomliggande orsaker och åtgärder till rapporterade avvikelser.
Sammanfattning av uppföljning och analys bör redovisas i delårs- och årsrapport
på verksamhetsnivå. Vårdrelaterade avvikelser ska analyseras på respektive
centrum och dokumenteras i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.
Uppföljning av avvikelsehantering ska ingå som kontrollmoment i
interkontrollplan för regionstyrelsen och för hälso- och sjukvårdsnämnden.
2) Revisorerna rekommenderar att en övergripande analys genomförs för
att utvärdera och åtgärda orsaker till under- och överrapportering av
avvikelser.
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Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-24

Regionstyrelsen instämmer i revisionens rekommendation.
Regionstyrelsen anser att resultat från tidigare och kommande
patientsäkerhetskulturenkäter bör analyseras tillsammans med underlag från
avvikelsehanteringssystemet.
Övergripande analys genomförs i syfte att identifiera bakomliggande orsaker till
eventuell under- och överrapportering. Resultaten återkopplas och kommuniceras
med ansvariga.
Implementering av ledningssystem med identifierade, dokumenterade och
kommunicerade processer ökar medarbetarnas medvetenhet om när händelser
avviker från planerat flöde.
3) Revisorerna rekommenderar att tillräckliga utbildningsinsatser ordnas
för att säkerställa medarbetares kunskap om avvikelsehantering, såväl för
rapporterings- som bearbetarfunktionen.
Regionstyrelsen instämmer i revisionens förslag att kunskap om
avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om funktionaliteter i
avvikelsehanteringssystemet bör säkerställas genom planerade utbildningsinsatser.
Föreslås att utbildningsplan tas fram för rapportörer, samordnare samt bearbetare
med regelbundet återkommande utbildning och handledning.
Föreslås att information om avvikelsehanteringsprocessen ingår i regionens
introduktionsprogram för medarbetare och chefer.
Föreslås att avvikelsehantering är en del av regionens program för systematiskt
verksamhetsutveckling.
Uppföljning av ovanstående via årsrapport och patientsäkerhetsberättelse.
4) Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställer likartade former för systematisk
uppföljning och analys av vårdrelaterade avvikelser på olika nivåer inom
organisationen, även aggregerat på nämndnivå. Förslagsvis kan det också
införas ett avsnitt kopplat till avvikelser i Region Kronobergs delårs- och
årsrapport
Regionstyrelsen välkomnar revisionens förslag på systematisk uppföljning och
analys av vårdrelaterade avvikelser på olika nivåer inom organisationen.
Pågående arbete i samverkan med Region Kronobergs patientsäkerhetsnätverk
med framtagande av rapporter kopplade till SKLs fokusområden inom
patientsäkerhetsarbetet. En första redovisning har gjorts i Hälso- och
sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp den 28 mars 2017. Ledningsgruppen gav
stöd till fortsatt arbete för utveckling av systematisk uppföljning och analys.
I övrigt hänvisas till svar under punkt 1.
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Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-24

5) Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden systematiskt följer upp öppna ärenden och vidtar
åtgärder för att avsluta ärenden.
Regionstyrelsen instämmer delvis i revisionens rekommendation att följa upp
öppna ärenden systematiskt då avslutande av ärende saknar egenvärde i sig utan
det är en adekvat handläggning som bör eftersträvas.
Regionstyrelsen föreslår att rutin för handläggning upprättas i vilken
rekommenderad process beskrivs och där även handläggningstid kan definieras.
Regionstyrelsen ska säkerställa att verksamheterna har följsamhet till rutin och kan
redovisa orsak till icke avslutade ärenden. Föreslås som kontrollmoment i
internkontrollplanen.
6) Revisorerna rekommenderar att ärenden inte kan avslutas/slutföras utan
att lämpliga åtgärder vidtagits.
Regionstyrelsen instämmer delvis i revisionens rekommendation att ärenden inte
ska kunna avslutas utan åtgärd då vissa rapporterade avvikelser inte behöver
åtgärder. Exempelvis då åtgärd redan utförts eller liknande avvikelser redan
medfört pågående förbättringsarbete.
I övrigt hänvisas till svar under punkt 5.
7) Revisorerna rekommenderar att rapportörer erhåller tillfredställande
återkoppling av åtgärder i ärendet.
a) Säkerställ rutiner som innebär att kontinuerliga genomgångar sker på
arbetsplatsträffar av väsentliga och återkommande avvikelseärenden.
Regionstyrelsen instämmer i revisions rekommendation att säkerställa att
rapportören erhåller en tillfredställande återkoppling av åtgärder i rapporterat
ärende.
Regionstyrelsen föreslår revidering befintlig rutin till riktlinje med komplettering
av rutin för handläggning i vilken återkoppling och uppföljning definieras i tid,
faktainsamling, orsaksanalys, åtgärd samt utvärdering.
Föreslås uppföljning via patientsäkerhetsenkäten som innehåller detta
frågeområde (dimension).
b) Vidare bör forum och former etableras för att sprida viktiga lärdomar
och erfarenheter från avvikelsehantering mellan enheter, centrum och
processer
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Diarienr: 17RK386
Handläggare: Agneta Karlsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2014-11-24

Genomförda åtgärder
Inom området uppföljning och analys pågår arbete med framtagande av rapporter
om vårdrelaterade avvikelser i samverkan med Region Kronobergs
patientsäkerhetsnätverk.
En första redovisning har gjorts i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp den 28
mars 2017. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp gav stöd till fortsatt arbete för
utveckling av systematisk uppföljning och analys.
Tidsplan
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens planering av åtgärder som
redovisas i svaret på revisionsrapporten planeras genomföras senast 2018-02-01.
Processledare för avvikelsehantering ansvarar för att handlingsplan upprättas
samt för att uppföljning av åtgärder genomförs.
Regionstyrelsen välkomnar revisionens rekommendation till lärande och
erfarenhetsutbyte inom regionen.
Föreslås:



kartläggning av etablerade forum och arenor för Region Kronobergs
systematiska utvecklingsarbete där avvikelsehantering i nuläget ingår.
kartläggning av etablerade forum och arenor för Region Kronobergs
systematiska utvecklingsarbete där avvikelsehantering i nuläget inte ingår.

Föreslås att dessa forum och mötesarenor utvecklas för att sprida viktiga lärdomar
och erfarenheter från avvikelsehantering mellan enheter, centrum och processer.
Kartläggningen enligt ovan kan påvisa behov av ytterligare forum för
erfarenhetsutbyte och lärande.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
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Sverigeförhandlingen - avtalsförhandlingar 17RK975
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 160. Sverigeförhandlingen - avtalsförhandlingar 17RK975

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge synpunkter på
Sverigeförhandlingens förslag till avtal samt
att uppdra åt regionstyrelsens presidium att föra Region Kronobergs talan i de fortsatta
avtalsförhandlingar avseende Sverigeförhandlingen.
Sammanfattning
Ordförande Anna Fransson (S) och Robert Olesen (S) informerar om svar som lämnats
på avtalsförslag från Sverigeförhandlingen avseende sträckan Jönköping-Hässleholm.
Eftersom avtalsförslaget har i stort samma innehåll som Sverigeförhandlingens bud från
våren 2016, lämnades synpunkter i enlighet med regionstyrelsens ställningstagande till
detta.
Sverigeförhandlingen har nu meddelat att de önskar gå vidare i processen med
förhandlingar för undertecknande av avtal. Föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt
regionstyrelsens presidium att föra Region Kronobergs talan i de fortsatta
avtalsförhandlingarna, med utgångspunkt i Region Kronobergs tidigare ställningstagande
i ärendet.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V) och
kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK975
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-16

Regionstyrelsen

Sverigeförhandlingen - avtalsförhandlingar

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge synpunkter på
Sverigeförhandlingens förslag till avtal.
Att uppdra åt regionstyrelsens presidium att föra Region Kronobergs talan i de
fortsatta avtalsförhandlingar avseende Sverigeförhandlingen.

Sammanfattning
Våren 2016 lämnade Sverigeförhandlingen ett bud till Region Kronoberg för
sträckan Jönköping – Hässleholm. Region Kronoberg svarade på skriftligt på det
budet.
Sverigeförhandlingen har nu återkommit med förslag till avtal för samma sträcka
och för Kronobergs del innehåller förhandlarnas tidigare bud och avtal i stort sett
samma sak. Regionstyrelsens ordförande har avgett synpunkter på
Sverigeförhandlarnas avtal, i enlighet med regionstyrelsens tidigare
ställningstagande. Sverigeförhandlingen har nu återkommit med önskemål om
samtal kring den fortsatta processen fram till undertecknade avtal.
Föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelsens presidium att föra Region
Kronobergs talan i de fortsatta avtalsförhandlingarna, med utgångspunkt i Region
Kronobergs tidigare ställningstagande i ärendet.

Anna Fransson
Regionstyrelsen ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Region Kronobergs synpunkter på Sverigeförhandlingens förslag till
avtal daterad 2017-05-04
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 155. Informationsärende - Tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
16RK1344

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 174/2015 trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 20162025. Transportstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn och
granska trafikförsörjningsprogrammen och efter anmodan från Transportstyrelsen
beslutade regionstyrelsen § 14/2017 att godkänna revideringar av redaktionell art.
Transportstyrelsen meddelar Region Kronoberg i skrivelse att Trafikförsörjningsprogram
för Kronobergs län 2016-2025 nu uppfyller kraven i lagen om Kollektivtrafik.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017


Beslutsunderlag
Meddelande (beslut) från Transportstyrelsen angående tillsyn av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 157. Valärenden 15RK11

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att entlediga och utse ledamöter och ersättare enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Följande fyllnadsval föreslås göras för uppdrag som utses av regionstyrelsen:
Val till nedanstående organ Ledamot

Ersättare
Avgående
ersättare:
Olof
Björkmarker
(S), Nygatan
24 B, 352 31
Växjö

Regionstyrelsens
arbetsutskott
2017-05-16--2018-1231

Ny ersättare:
Charlotta
Svanberg (S),
Emil Lindells
väg 24 B, 352
57 Växjö

Krisledningsnämnden

Avgående
ersättare:

2017-05-16--2018-1231

Olof
Björkmarker
(S), Nygatan
24 B, 352 31
Växjö
Ny ersättare:
Charlotta
Svanberg (S),
Emil Lindells
väg 24 B, 352
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

57 Växjö
Avgående
representant:
Sydostlänken
Infrastrukturnätverk
2017-05-16--2018-1231

Olof Björkmarker
(S), Nygatan 24 B,
352 31 Växjö
Ny representant:
Robert Olesen (S),
Lunnagårdsvägen
21, 342 35 Alvesta
Avgående
representant:

Stambanan.com
Infrastrukturnätverk
2017-05-16--2018-1231

Olof Björkmarker
(S), Nygatan 24 B,
352 31 Växjö
Ny representant:
Robert Olesen (S),
Lunnagårdsvägen
21, 342 35 Alvesta
Avgående
representant:

Baltic Link
Association
Infrastrukturnätverk

Olof Björkmarker
(S), Nygatan 24 B,
352 31 Växjö

2017-05-16--2018-1231

Ny representant:

Europakorridoren

Avgående
representant:

Infrastrukturnätverk
2017-05-16--2018-12-

Robert Olesen (S),
Lunnagårdsvägen
21, 342 35 Alvesta

Olof Björkmarker
(S), Nygatan 24 B,
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Datum: 2017-05-16

31

352 31 Växjö
Ny representant:
Robert Olesen (S),
Lunnagårdsvägen
21, 342 35 Alvesta

Förslag till
beslut
Ordförandebere
dningen föreslår
regionstyrelsens

arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att entlediga och utse ledamöter och ersättare enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017

Paragrafen är justerad
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