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SAMMANFATTNING AV
PERIODEN
INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälsooch sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av
hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.

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.
Perioden 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.

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 områden
för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda
invånarna.

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.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per augusti månad pekar
på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 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 augusti 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 augusti 2017

Målvärde 2017

Förtroende för hälso- och sjukvården
64 %
75 %
enligt Vårdbarometern*
NKI buss/tåg enligt
72 %
71 %
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
41 %
55 %
Kronoberg**
*Indikator enligt mätning våren 2017, (innehåller dock bara halva urvalet)
**Mätning av varumärket kommer att ske under början av 2018, värdet avser senaste mätningen(jan 2016)

Målvärde 2019
77 %
71 %
80 %

Hälso- och sjukvård
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälsooch sjukvården. Det som mäts via vårdbarometern är en bedömning från patienter och invånare
avseende upplevelsen av alla åtgärder, insatser, bemötande och resultat som Region Kronoberg
erbjuder i hälso- och sjukvården. Resultatet ser överlag bra ut även om det krävs förbättringar. Under
semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som
startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet. Den långsiktiga målsättningen att hålla kvar god
tillgänglighet och förbättra det som behövs ligger kvar.
Kollektivtrafik
För linjetrafiken ser målvärdet för Nöjd Kund-index (NKI) ut att kunna infrias för helåret. Serviceresor
uppvisar ett lägre resultat än förväntat. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående delårsrapport.
Varumärket Region Kronoberg
Region Kronoberg arbetar kontinuerligt med att stärka varumärket enligt varumärkesplattformen,
genom exempelvis aktiviteter för media, utveckling av vår webbplats, att uppdatera material i väntrum
samt diverse utåtriktade aktiviteter inom enskilda verksamheter – till exempel öppna hus för
allmänheten.
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Under hösten har en bred kampanj genomförts för allmänheten om Region Kronobergs arbete för att
bli hyroberoende, vars syfte delvis varit att stärka förtroendet för oss. På grund av den kampanjen har
beslut fattats att vänta med en planerad marknadsföringskampanj för Region Kronberg. Den är istället
inplanerad för våren 2018, då resultatet av den varumärkesmätning som ska göras i början av 2018
kommit, och Region Kronoberg kan då anpassa kampanjens innehåll efter vad resultatet visar.

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

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

-

92 %

95 %

72 %

72 %

76 %

89 %

90 %

95 %

60 %

85 %

90 %

37 %

85 %

90 %

43 %

54 %

54 %

68 %

81 %

83 %

Läkarbesök inom primärvård, 7 dagar
Andel väntande till Läkarbesök inom
planerad specialistvård, mindre än 60
dagar
Andel väntande till Behandling inom
planerad specialistvård,mindre än 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

*Måttet är borttaget ur Vårdbarometern, våren 2017
Hälso- och sjukvård
Den sammantagna sjukvårdsproduktionen, exklusive Medicinskt servicecentrum och
Tandvårdscentrum, ökar med 1,2 procent jämfört med motsvarande period 2016. För primärvården
och ambulansverksamheten redovisas fortsatt god tillgänglighet. Inom somatisk och psykiatrisk
öppenvård redovisar 24 av 38 mottagningar en tillgänglighet mellan 90-100 procent enligt den
nationella vårdgarantin. Den ökade produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till
operationsverksamheten och som resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation och behandling.
Tillgängligheten i Kronoberg ligger på en högre nivå än riksgenomsnittet när det gäller läkarbesök och
på en lägre nivå när det gäller väntetider till operation/behandling.
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Kollektivtrafik
Kundnöjdhet på Serviceresor har sjunkit i samband med byte av system vilket medför bedömningen att
de uppsatta målen under 2017 inte kommer att uppnås. Dock har resultatet rörande väntetid i telefon
förbättrats med fyra procentenheter sedan delårsredovisningen i mars.
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. I samband med revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 har
kulturnämnden föreslagit att prioritera en kulturell infrastruktur som är tillgänglig 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 augusti 2017
-

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Plats 5

Plats 3

-

Plats 5

Plats 3

14,6

13,0

<10,0

6,9

7,0

<6,6

72,1 %

73 %

75 %

76,6 %

77 %

77 %

Hälso- och sjukvård
Invånarnas hälsa ska vara jämlik och ska bland annat stärkas via utvecklingsarbetet kring
sjukskrivningsprocessen. Det arbetet pågår enligt plan med aktiviteter inom både primärvård och
specialistvård med operativa åtgärder som exempelvis genomförda utbildningar, dialogmöten,
arbetsgivardialoger och påbörjat arbetet med stöd- och styrdokument. Sjukpenningtalet har successivt
minskat sedan mars 2017 för både kvinnor och män vilket är ett trendbrott. Det är första gången
Region Kronoberg har sett en minskning av sjukpenningtalet i Kronoberg sedan november 2013.
Arbete pågår med att vidareutveckla den försäkringsmedicinska utbildningsstrukturen och utbildningar i
försäkringsmedicin genomförs regelbundet för rehabkoordinatorer, AT/ST-läkare, PTP- psykologer
och andra berörda.
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En process för analys och reflektion av sjukskrivningsmönster i hälso- och sjukvården är
implementerad i Vårdval Kronoberg för att uppnå rätt, säker och jämlik rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocess.
En arbetsmodell för tidig samverkan med arbetsgivare i sjukskrivningsprocessen har presenterats för
samtliga rehabkoordinatorer i Vårdval Kronoberg. Det pågår ett arbete med att genomföra
arbetsgivardialoger med stora privata och offentliga arbetsgivare i samverkan med Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen med fokus på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Det finns fortsatt behov av en tydlig struktur vad det gäller ledning och styrning inklusive
kunskapsstyrningen i hälso- och sjukvården avseende det försäkringsmedicinska området för fortsatt
framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen.
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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

Närmare Kronobergaren,
den utvecklingsstrategi till
2027, som hälso-och
sjukvården har tagit fram
ger en tydlig riktning i
arbetet. HSD medverkar i
nationell grupp på SKL. Ny
lagstiftning för utskrivning
av patient har lokalt
arbetats in i ett regelverk
tillsammans med länets
kommuner. Nästa steg blir
att på nationell nivå
definiera ett övergripande
uppdrag för framtidens
primärvård. Lokalt pågår
äldrehälsa Kronoberg i
länets västra del och plan
för spridning österut håller
på att ta form.
Möjlighet för läkare på
sjukhusen att jobba i
primärvården på sin
jourkomp har tagits fram.

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. Arbetet
pågår, Fokus just nu på
vårdplaner för att få till en
hög kvalitet och god
kontinuitet.

Pågående

Regleras i
uppdragsspecifikationen
som årligen beslutas av
regionfullmäktige

Pågående

Ja, primärvården
prioriteras. För närvarande
finns 49 ST- tjänster inom
primärvården.

Pågående

Studiebesök i Skottland för
att titta på deras
framgångsrika arbete med
tidiga, samordnade insatser

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
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(GIRFEC). Tillsammans
med polis, kommunernas
elevhälsa, skola och
omsorg ska detta arbete
komma igång under hösten
och fr a 2018. En tydlig
föregångare finns i Växjö
kommuns Braåsprojekt
"Barnens bästa i Braås"
som kan tjäna som lokal
förebild.

(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.

Klar

Frågan utredd och
hanterad av barn- och
ungdomskliniken

Pågående

Nya rutiner i samband med
ny lag angående
patientsäkerhetsarbetet
håller på att färdigställas för
att börja gälla fr o m jan
2018.
Traumautredning, PVK
hantering, VRI utredning
via strukturerad
journalgranskning
genomförd. Fortsatt
trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar,
Patientsäkerhetskulturenkät
kommer att genomföras i
höst.

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

Pågående

Pågår men under hösten
och våren 2018 kommer
fokus att vara
oberoendesatsning av
hyrpersonal vilket gör att
läkemedelsgenomgångar
kommer att tillfälligt
nedprioriteras.

Minska antibiotikaförskrivningen i
1
enlighet med STRAMA s
rekommendationer.

Pågående

Arbete genomförs enligt
STRAMA för 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

E-hälsoutveckling är ett
prioriterat område nu och
kommer ytterligare
prioriteras och
förhoppningsvis
resursförstärkas. I hälso-

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

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

1

Samverkan mot antibiotikaresistens
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och sjukvårdens
utvecklingsstrategi med
sikte mot 2027 kommer
ehälsa och digitalisering
vara en mycket viktig
förutsättning för att lyckas
med omställningen av
framtidens hälso- och
sjukvård. Utifrån strategin
ar ambitionen att en
fördjupad
digitaliseringsplan ska tas
fram under 2018.

Pågående

Inom ramen för principen
"en ingång in" finns en plan
för LL. Saknas dock i
nuläget medel för en
implementering eftersom
detta kräver
personalförstärkning på
Jourläkarcentralen.

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på
Folkhälsoberedningen för
att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättningsmodeller och
jämförelser med andra
landstings/regioners
modeller.

Pågående

Se kommentar under
regionstyrelsens uppdrag
högst upp i tabellen

Klar

BUP har mottagning i både
Ljungby och Växjö.

Integrera somatisk och psykiatrisk
vård.

Pågående

Flera åtgärder genomförs
enligt handlingsplan inom
vuxenpsykiatrin. Bl a större
uppmärksamhet på
somatiska behov hos
vuxenpsykiatrins patienter
och en särskild utbildning
för att bedöma akuta
somatiska tillstånd. En
hälsomottagning har startat
enligt särskilt koncept från
SKL. Inom rättspsykiatrin
pågår ett arbete med större
fokus på att patienter med
kronisk psykiatisk sjukdom
får en somatisk bedömning.

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

Pågående

Ingår i det
förbättringsarbete som
pågår inom framförallt Barn
och ungdomspsykiatrin.

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta

Pågående

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

Klar

Region Kronoberg följer
hållplatshandboken. Frågan
ägs av länets kommuner
och Trafikverket.

Pågående

Arbetet pågår enligt
handlingsplan.

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.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Utveckling av vården "nära patienten"
till exempel genom mobilt arbetssätt
och fler specialistkompetenser.
Barn- och ungdomspsykiatrin ska
finnas tillgänglig både i Växjö och
Ljungby.

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.
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Utveckla vårdvalsmodellen till att
stärka förebyggande insatser.

Pågående

Se kommentar under
regionstyrelsens uppdrag
högst upp i tabellen

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 augusti 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. Goda arbetsvillkor och
hälsofrämjande arbetsplatser 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. 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 augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

5,2 %

5,0 %

4,5 %

167

76

68

Läkare 63 964
Läkare 40 000
Sjuksköterskor 71 434 Sjuksköterskor 12 500

-

74

Läkare 10 000
Sjuksköterskor 5 000

75

Perioden 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 5 000 kr. En annan förmån 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.
Förmånen är redan införd på många avdelningar och implementering pågår och fullföljs på återstående
avdelningar efterhand som bemanningssituationen medger det. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt
får dessutom ett nattillägg om 5 000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar innebär att
sjuksköterskor kommer få 60 procent högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid.
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Avser heltidstjänster
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-aug 2017

Region Kronoberg

Jan-aug 2016

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

5,2

5,9

3,0

5,1

5,6

3,5

3

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

Region Kronoberg

Jan-aug 2016

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

11,1

3,0

8,1

11,1

3,0

8,1

Trenden med högre sjukskrivningstal under inledningen av året har mattats av. Sjukfrånvaro (i procent
av ordinarie arbetstid) har marginellt ökat jämfört med motsvarande period och år, från 5,1 till 5,2
procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat (0,3 procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har
minskat (0,5 procent) i jämförelse med föregående period och år.
Högst sjukfrånvaro finns inom personalgrupperna logoped (8,6 procent), socialt- och kuratorsarbete
(7,7 procent) samt inom tekniker och It-tekniker (7,5 procent). Lägst sjukfrånvaro återfinns inom
ingenjörsgruppen (1,4 procent), AT- och underläkare (ej leg) 2,0 procent samt inom ledningsarbete (2,2
procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd 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, psykisk ohälsa och stress. 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).

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Läkare

58 438

48 701

Läkare jour

5 526

4 986

Sjuksköterska

71 434

31 596

Totalt

135 398

85 283

Behovet av hyrpersonal har ökat avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med förgående
period och år. Framförallt är det behovet av hyrsjuksköterskor som har ökat markant. Hälso- och

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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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, psykiatricentrum, samt kirurgi- kvinno- och
barncentrum. Alla centrum använder sig av hyrläkare men inom vuxenpsykiatrin och kirurgi- kvinnooch barncentrum har behovet minskat. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinno- och
barncentrum, rättspsykiatrin och inom medicin- och akutcentrum. Primärvården och vuxenpsykiatrin
har inte använt sig av hyrsjuksköterskor. Vuxenpsykiatrin och Medicinskt servicecentrum räknar med
att vara hyroberoende från och med september månad.
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. 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.
I juni beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden en utfasningsplan enligt följande:







2017-09-01: Hyroberoende av allmänsjuksköterskor
2017-09-01: Halvering av antal hyrläkare i primärvården
2018-02-01: Hyroberoende av specialistsjuksköterskor
2018-09-01: Hyroberoende av läkare (förutom primärvårdsläkare)
2019-01-01: Hyroberoende av läkare i primärvården
Ingen hyrpersonal utanför avtal från och med 1 september 2017

Beslutet har inneburit ett intensivt arbete inom de verksamheter som påverkas. Hälso- och sjukvården
har planerat för hur detta ska hanteras samtidigt som en kommunikationsplan för effekten av att vara
oberoende har tagits fram. Syftet med kommunikationen är att nå ut till personal., patienter och
medborgare med syftet med att vara oberoende av hyrpersonal.
Antal vakanser längre än 6 månader
2017-08-31

2016-08-31

Läkare

60

63

Sjuksköterskor

77

59

Undersköterskor/skötare

0

1

Andra befattningar

30

22

Totalt

167

145

Vid augusti månads utgång hade Region Kronoberg 167 vakanser som är längre än sex månader. För ett
antal av de vakanser som finns pågår rekryteringar där nya medarbetare väntas påbörja sina
anställningar, alternativt måste hyrpersonal anlitas. En viktig faktor att beakta inom hälso- och
sjukvården är hur antalet vakanser förhåller sig till budgeterade tjänster och vårdplatser. I dagsläget är
det inom vissa verksamheter i praktiken betydligt färre vårdplatser än planerat/budgeterat.
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En orsak till att sjuksköterskevakanserna har ökat är att frånvaron på grund av föräldraledighet,
sjukfrånvaro och studieledig har ökat. Att föräldraledigt och studieledig ökar beror på att vi är inne i en
generationsväxling.

Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Nyanställda

85

92

Återanställda

36

28

Totalt

121

120

Avgångar

104

137

Netto

17

-17

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor under perioden januari-augusti respektive år. Region
Kronoberg har under perioden lyckats att rekrytera 121 sjuksköterskor och av dessa är det ca 30
proecent (36 personer) som väljer att återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. Det kan
konstateras att Region Kronoberg har ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är mycket positivt i det
generationsskifte som regionen befinner sig i. Det har varit betydligt färre externa avgångar och
pensioneringar i år jämfört med föregående period och år.
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund med
respekt för människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

Medarbetarna ska ha god kunskap om Region Kronobergs
värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Styrtal
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning/dialog om Region
Kronobergs värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

~75 %

50 %

100 %

4,8 %

50 %

100 %

I början av året lanserades nya frågor till Region Kronobergs värdegrundsspel, med ökat fokus på
diskrimineringsgrunderna. Spelet har i dagsläget spelats av cirka 3 000 medarbetare i Region Kronoberg
(uppskattning baserad på hur många spel som lånats ut). Parallellt med detta finns också dialogkort och
material om hälsofrämjande arbetsplatser där värdegrunden lyfts fram. Under våren har det genomförts
flera workshops på arbetsplatser för att prata om värdegrunden och dess betydelse i vardagen. Mot
bakgrund av detta är bedömningen att minst 75 procent av medarbetarna nu har deltagit i dialog om
värdegrunden.
Det planeras att kontinuerligt komplettera materialet med bland annat nya frågor till spelet, och genom
en guide till hur värdegrunden kan vävas in i medarbetarsamtal och lönesamtal.
Värdegrunden lyfts också fram löpande i olika interna dokument, nyhetsbrev, trycksaker med mera.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

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

Samordnad och anpassad
introduktion (introducera)

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

Status

Kommentar

Klar

Arbetet sker utifrån målen
och åtgärderna som
beslutats i
jämställdhetsplanen

Pågående

Språkpraktikprojektet löper
på med en nystartad
grupp. Preparandkurs för
läkare har genomförts via
LNU i Kalmar.

Pågående

Ett förslag på
helhetsstruktur av samtlig
introduktion har tagits
fram. Succesivt utvecklas
och implementeras
planen. Arbetet sker i olika
arbetsteam. Introduktionen
fördelas i block. Blocket för
patientsäkerhet har
påbörjats. Arbetet håller
plan.

Pågående

Det hälsofrämjande
arbetet har utvärderas och
ett förslag för utveckling
och förbättring av det
hälsofrämjande arbetat har
tagits fam och beslutats.
Genomförandet av planen
ska ske 2018 och nu
pågår ett uppstartsarbetet.
Arbetsvillkoren ses över bl
a inom ramen för projektet
oberoende av hyrpersonal,
löneöversynen är avslutad
och en lönekartläggning
ska ske under hösten.

Klar

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

Pågående

Utfasningsplan antagen av
HS-nämnd juni 2017:
2017-09-01:
Hyroberoende av
allmänsjuksköterskor
Halvering av hyrläkare
allmänmedicin
2018-02-01:
Hyroberoende av
specialistsjuksköterskor
2018-09-01:
Hyroberoende av läkare,
förutom specialister i
allmänmedicin
2019-01-01:
Hyroberoende av läkare
allmänmedicin.

Pågående

Arbete pågår med översyn
och paketering av
förmåner och utredning av
förmåner via
bruttolöneavdrag.
Framtagandet av en
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plattform för vårt
marknadsföringsarbete är
klar och ska under hösten
spridas och
kommuniceras. Arbete
med förmåner och
synliggörande av dessa
pågår. Insatser gentemot
olika målgrupper pågår
kontinuerligt, t ex i form av
studiebesök i våra
verksamheter, aktiviteter
på KTC och medverkan på
olika mässor och
arbetsmarknadsdagar.

arbete inom Region Kronoberg
(attrahera och rekrytera).

Regionstyrelsen i
samverkan med HSN

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

Svårighet att få till en
övergripande struktur i
RAK arbetet.

Pågående

Arbetet med
sommarplaneringen startar
nu tidgare, där de flesta
grundläggande strukturer
vad gäller rekrytering och
vårdplatser ska vara klara
under oktober-november.

Utarbeta ett långsiktigt och hållbart
system för att säkra bemanningen
under sommaren

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Pågående

En mängd insatser pågår
för att trygga
kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt.
kompetensförsörjningsplan
beslutad. Arbetet följer
strukturen attraherarekrytera-introducerabehålla/utveckla-avsluta.
En rekryteringsprognos
har tagits fram som grund
och styrning för arbetet.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund
och diskrimineringsgrunderna

Regionstyrelsen

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

Pågående

Stödjande material för att
arbeta med värdegrunden
och diskrimineringsgrunderna är framtagna.
Utbildningar har
genomförts på
arbetsplatsträffar i
verksamheterna.

19

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 augusti 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 augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

94 %

95 %

96 %

99 %

98 %

98 %

10,0 %

9,9 %

7,8 %

-

Växjö plats 6
Ljungby plats ≤6

Växjö plats ≤3
Ljungby plats ≤3

5,1

5,1

5,0

3,1

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 våren 2017

Hälso- och sjukvård
Arbetet med att reducera antalet vårdrelaterade infektioner, VRI, har fortsatt under våren. Det pågår ett
arbete med att få fram en bra mätmetod. 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.
Under hösten kommer en ny mätning att genomföras. Analysen av genomförda mätningar tyder på att
Region Kronoebrg behöver arbeta mer med urinvägsrelaterade problem och vårdrelaterade
lunginflammationer.
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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Region Kronoberg har under året haft en marginell ökning av vårdplatser belagda med
utskrivningsklara patienter, i snitt 17,2 vårdplatser under januari – augusti, samtidigt som antalet
överbeläggningar ökar. Detta tyder på att kommunerna fortfarande har svårt att ta emot patienter som
ska tillbaka till kommunen efter avslutad vård på sjukhus. På grund av platsbrist är det även svårare att
lägga in patienter i samband med besök på akutmottagningen. Detta märks särskilt på kvällar, helger
och röda dagar då trycket är som störst både i sjukhusvården och i kommunerna.
En översyn pågår kring struktur för kunskapsstyrning innefattande grundutbildningar,
kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och forskning. Syftet är att på bästa möjliga sätt samordna
våra resurser för verksamhetsnära forskning och utveckling och därmed skapa förutsättningar för en
kunskapsbaserad och jämlik vård.
Produktionsstatistik för hälso-och sjukvårdsverksamheten presenteras i bilaga.
Kollektivtrafik
Fyra nya bussar sätts under början av hösten i drift i Växjö Stadstrafik, där tre är ersättning för äldre
fordon och en buss är en utökning. Vintertidtabellen för stadsbussarna 2017/2018 har beslutats att gälla
endast till 2017-01-14 för att 15 januari kunna göra nödvändiga förändringar vid ev. beslut om nytt
stads- och stationshus. Rörande den upplevda punktligheten, så är ytterligare realtidsskyltar
införskaffade för utplacering på strategiska punkter i busslinjenätet.
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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 augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

100 %

80 %

90 %

3/10

4/10

5/10

Regional Utveckling
Regionala utvecklingsstrategins kommunikationsstrategi löper på enligt plan med en strategisk
månadssatsning där sakfrågor/händelser/event kopplat till strategin sprids brett i våra kanaler. En
planering pågår inför att under hösten genomföra kommunbesök som bygger på samverkan kopplat till
strategin. Riktade utlysningar har gjorts för att få in projektidéer med stark koppling till Gröna
Kronoberg. Ett arbete för att få in nya projektägare fortgår, bland annat planeras för skrivarstugor i
höst. Region Kronoberg har arbetat med strategisk mobilisering av projekt som innebär att Region
Kronoberg bland annat har ansökt och beviljats EU-finansiering för ”Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg” där insatser kommer länets kommuner till del. Arbete pågår kopplat till samplanering
mellan kommuner som syftar till att synliggöra de mindre orternas roll i en regional kontext och även
att utveckla tjänster och paketering av stödresurser för företagare som är viktiga satsningar för att nå
Gröna Kronoberg.

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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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 augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

45 %

70 %

75 %

95 %

98 %

94 %

94 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

56 %

56 %

60 %

Andel återvunnet material av totala
11
avfallsmängden

22 %

25 %

30 %

28 %

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

10

99 %

Prognosen för att leda och stödja genomförandet av Region Kronobergs miljöprogram som helhet är
god. Inom målområdena för energi, livsmedel och förnybart i kollektivtrafiken följer arbetet plan och
förväntas leda till hög måluppfyllelse. Målet om att andelen förnybar energi till uppvärmning ska vara
95 procent kommer kunna nås under 2018 efter installation av en pelletspanna i Grimslöv.
När det gäller användningen av förnybara bränslen i bilpoolens bilar går utvecklingen åt fel håll vilket
medför att det kommer att bli svårare att nå det överliggande målet om att Region Kronobergs
klimatpåverkan ska minska. För att öka andelen förnybart i bilpoolen har ett antal åtgärder genomförts
under året men de har inte haft tillräcklig effekt. För att vända trenden planeras ytterligare åtgärder som
till exempel informationsinsatser för att öka användningen av förnybara bränslen samt återkoppling till
verksamheterna av hur långtidsleasade bilar har tankats med avseende på andelen förnybart. För att
åtgärderna ska få effekt krävs tydligt engagemang från chefslinjen. I juni beviljades projektet "Hållbar
Mobilitet i Gröna Kronoberg" 19,4 mnkr. Projektet löper över tre år och kommer fokusera på
beteendefrågor gällande arbetspendling, tjänsteresor, besöksresor och godstransporter. Arbetet med att
ta fram ett förslag till riktlinjer för möten och resor påbörjades i april.
Delårsresultatet för andelen källsorterat avfall visar på en positiv trend jämfört med första delåret.
Däremot kommer det troligen bli svårt att nå målet om 25 procent till årets slut. I syfte att öka
Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
Utfallet gäller jan-jun 2017. Viss osäkerhet kring mätningen på grund av eftersläpning i inrapportering.
11 Exkl. matavfall
9

10
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utsorteringsgraden infördes under våren en utökad service för avfallshanteringen på Centrallasarettet i
Växjö. Avfallet hämtas nu direkt ute på avdelningarna istället för som tidigare då avdelningarna själva
lämnade sitt avfall i miljörummen.
Det finns fortsatta utmaningar med att minska andelen farliga kemiska produkter som används i
verksamheterna. Antalet utfasningsämnen har minskat med 28 procent jämfört med 2013 och är
nästan oförändrat jämfört med årsskiftet. Målsättningen höjdes rejält i samband med revidering av
miljöprogrammet och är ambitiös. Under året har miljöenheten arbetat med att ge ökat stöd till
tandvården och kommer under året att arbeta vidare med de verksamheter där de flesta utfasnings- och
riskminskningsämnen förekommer. En uppföljande översyn av CMR produkter (cancerframkallande,
mutagena, reproduktionstoxiska) produkter samt andra särskilt farliga produkter (enligt Kandidatlistan)
kommer också att genomföras under hösten. Trots genomförda och planerade åtgärder är
sannolikheten låg för att nå en minskning med 50 procent till årets slut.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Status

Kommentar

Samtliga nämnder och
styrelser

Redovisa uppdragen vid varje
delårsrapport

Klar

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

Regionstyrelsen

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

Klar

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.

Pågående

Planeras att genomföras
tillsammans med
Linnéuniversitetet.

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Utreda förslag till om-/nybyggnad för
ambulans- och akutmottagning på
Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i

Pågående

I enlighet med beslut i RS
dec -16 utreda alternativ till
lösning för ambulans,
akutmottagning, operation,

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
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sterilcentral och röntgen.
Verksamhetens inriktning
ska vara utgångspunkten
för planeringen.

Regionstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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.

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

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

Pågående

Arbetet pågår. Har tagits
fram ett analysverktyg för
att värdera de större
processområdena inom
respektive centrum i syfte
att därigenom möjliggöra en
bättre prio i samband med
att nya processer startas.

Pågående

Arbetet pågår. Många av
verksamheterna har
produktionsplaner inlagda
som följes. Verktyg för att
följa upp detta finns på
plats. Plan för fortsatt arbete
ned på delenhetsnivå finns.
Utmaning är start lokala
förbättringsarbetet kopplat
till
produktionsplansuppfyllelse.
Viktigare än någonsin för att
uppnå hyroberoende och
ekonomi i balans.

Pågående

Alla chefer har fått
utbildning i förväntade
effekter. Arbeten pågår med
effektbedömningar i
verksamhetsplan 2018.

Pågående

Pågår kliniks forskning
framförallt
läkemedelsstudier på
onkologkliniken, via den sk
södra noden, deltar Region
Kronoberg arbetar för att
utöka klinisk forskning.
Även via RCC syd pågår
stimulans i denna riktning.
Huruvida detta innebär att
10 % av cancerpatienterna
kan erbjudas deltagande är
dock svårbedömt.

Pågående

En första journal-granskning
har utförts med hjälp av
MJG (markör¬baserad
journal¬granskning).
Granskningen syftar till att
få kunskap i hur stor
utsträckning noterade VRI
kan undvikas. Det har också
framkommit att det är inom
området lunginflammationer
och urinvägs¬infektioner,
relaterade till vård, där vi
behöver starta ytterligare
förbättringsarbeten.
Infektionsverktyget
beräknas dock inte vara i
drift under det kommande
året pga
integrationsproblem med
Cambio Cosmic R8.1.
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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

Pågående

Ett förslag till direktiv för
framtagande av ett
hållbarhetsprogram är
framtaget och beslutat av
regionstyrelsen.

Klar

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

Klar

En strategi
inklusive handlingsplan
2017-2020, antogs av RUN
i maj.

Klar

Ett handlingsprogram är
framtaget och aktörer inom
innovationsstödjande
systemet driver aktiviteter
inom ramen för uppdraget.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala
skogsstrategin

Pågående

En lämplig modell för
genomförande är under
framtagande i samverkan
med nätverket av
näringslivschefer.

Stötta den konstnärliga utvecklingen
och arbeta för att kulturen ska nå
länets invånare

Klar

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

Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut
till fler människor, till exempel på
äldreboenden och att inkludera
nyanlända i kulturaktiviteter.

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
kollektivtrafik-myndigheten,
länstrafiken,
planeringsavdelningen
(miljö och fastighet) samt
regionala utvecklingsavdelningen,

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

Trafiknämnden

Kollektivtrafiken ska samordnas med
övrig samhällsplanering
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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-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen, som har uppdaterats efter
augusti, pekar på ett överskott på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat.

Måluppfyllelse augusti 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
augusti 2017

Målvärde 2017

Prognos 2017

Målvärde 2019

1,6 % (61 mnkr)

1,1 % (62 mnkr)

0,3 % (20 mnkr)

1 % över tid

Balanskravsresultat;
Resultatet ska årligen uppfylla
det lagstadgade balanskravet.

61 mnkr

Större än 0

20 mnkr

Större än 0

Kostnad för hyrpersonal inom
hälso- och sjukvården

140 mnkr

100 mnkr

183 mnkr

40 mnkr

Ja, uppnås
samtliga dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr
kommer att
uppnås samtliga
årets dagar

Minst 450 mnkr

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning

1,2 %

2,0 %

2,0 %

3,0 %

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

113 %

43 %

66 %

34 %

Självfinansiering, länstrafiken
totalt

53,8 %

52,0 %

53,9 %

52,5 %

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

Betalningsberedskap – årets alla
dagar
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultat och prognos per nämnd för perioden januari – augusti 2017
Utfall
jan-aug
2017
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Budget
jan-aug
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Förändring
från fg
prognos

-2 620

-2 521

-99

-3 933

-3 844

-3 989

-145

-15

-198

-210

11

-293

-319

-305

14

+3

Regional
utvecklingsnämnd

-34

-37

3

-50

-56

-54

2

+2

Kulturnämnd

-36

-37

1

-53

-56

-56

0

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-3

-7

4

-5

-11

-11

0

0

Vårdval

-667

-675

8

-997

-1 019

-1 012

7

+3

Regionstyrelsen

-213

-256

43

-323

-359

-332

26

+19

Verksamhetens
nettokostnad

-3 772

-3 744

-29

-5 656

-5 663

-5 759

-96

+12

2 986

3 015

-30

4 449

4 555

4 515

-40

-

833

789

44

1 223

1 192

1 257

65

-

Resultat före
finansnetto

46

61

-15

15

84

13

-71

+12

Finansnetto

14

-16

30

16

-22

7

29

+8

Resultat

61

45

16

32

62

20

-42

+20

Trafiknämnd

Skatteintäkter
Statsbidrag

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat förbättras med 21 mnkr och uppgår ackumulerat efter augusti
till -99 mnkr jämfört med budget. Resultatförbättringen i augusti förklaras framför allt av ökade intäkter
för såld vård och en minskad semesterlöneskuld. Det ackumulerade negativa resultatet förklaras i allt
väsentligt av bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal.
Verksamheternas inlämnade prognoser indikerar ett årsresultat på -145 mnkr vilket är en försämring
med 15 mnkr jämfört med tidigare prognos (tidigare prognos byggde på att på att det beslutade åtgärdsprogrammet skulle ge full effekt dvs 60 mnkr istället för den nu väntade effekten på 45 mnkr).
Prognosen inkluderar ett nytt resurstillskott på 13 mnkr som är en konsekvens av ändrad redovisning
av sjukskrivningsmiljarden. Den fortsatta ekonomiska utvecklingen avgörs av förmågan att rekrytera
egen personal och fasa ut hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid
svårbedömda köpta vården.
Trafiknämnden
Periodens resultat är 11 mnkr bättre än budget. Störst positiv avvikelse har Öresundståg och det är
framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än
budget. För underhållskostnaderna gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017.
Störst negativ avvikelse har Regiontrafik vars resande har minskat något jämfört med 2016 samtidigt
som trafikeringskostnaderna ökat; dels på grund av ökade indexkostnader och dels på grund av utökad
trafik. Prognosen för helåret är ett resultat på 14 mnkr bättre än budget.
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Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 53,8 procent, jämfört med 54
procent för samma period föregående år. Prognosen för 2017 är en total självfinansieringsgrad på 53,9
procent vilket ska jämföras med bokslut 2016 på 55,8 procent och budget 2017 på 52,1 procent.
Regional utvecklingsnämnd
För årets första åtta månader visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 3 mnkr. Avvikelsen beror
på vakanser och sjukdomar på vissa avdelningar. Till viss del beror även avvikelsen på periodiseringar
över året. Prognosen för helåret är ett resultat på 2 mnkr bättre än budget.
Den externa finansieringen har stadigt ökat något och senaste utfallet är 50 procent. Målet är att externa
intäkterna ska täcka minst 50 procent av de totala intäkterna. Detta ska innefatta både den externa och
interna budgeten.
Kulturnämnd
Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på drygt 1 mnkr ackumulerat t o m augusti. Den
positiva avvikelsen beror dels på att utbetalning inte skett till studie- och ungdomsförbunden dels på att
de egna medlen ej nyttjats ännu. På förvaltningen har inte budgeten använts fullt ut ännu för arbetet
med kulturplanen. Prognosen för 2017 är att budget ska följas.
Staten har ökat sin medfinansiering med 1 mnkr under 2017 utöver uppräkning. Målbilden är att staten
ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med den regionala
uppräkningen. Den statliga uppräkningen är fortsatt lägre än den regionala uppräkningen. Dialog sker
fortsatt med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Utfallet för perioden är 3,6 mnkr bättre än budget. Resultatet ska dock korrigeras med – 0,5 mnkr
eftersom det har blivit fel i systemet vad gäller den interkommunala ersättningen.
Ekonomin ser i nuläget stabil ut. Stabiliteten beror främst på uppdragsutbildningarna och framförallt de
nya folkhögskolesatsningarna. Dessutom bidrar de två nya utbildningarna, Bergs och forsguide och
Safari och vildmarksutbildning till att ekonomin hålls i balans. Flera oberoende ekonomiska ben att stå
på säkerhetsställer stabiliteten. Antal deltagare har minskat något jämfört med höstterminstarten 2016
vilket också syns på internatet där det i nuläget finns lediga rum. Utfallet 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 åtta månader visar enheten totalt ett resultat som är 8,2 mnkr bättre än
budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 6,9 mnkr.
För Vårdval Primärvård är resultatet för perioden 5,4 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 3,6 mnkr. I prognosen har beaktats att läkarbristen inom primärvården samt beslutet att
halvera antalet hyrläkare inom den offentligt drivna primärvården med största sannolikhet kommer att
medföra att det blir färre hembesök utförda. I prognosen har också beaktats att rekryteringen av mobila
läkare till Ljungby ännu inte lyckats, återbetalningar till följd av att den integrerade missbruksmottagningen inte kommit igång och ej utnyttjade anslag för pre-ST. Prognosen dras ned av de inte
finansierade besluten att anställa fler ST-läkare inom allmän medicin och höja lönen för samtliga STläkare inom allmän medicin. Prognosen dras också ned av att Hälso- och sjukvårdspengen förväntas ge
ett underskott på 1,2 mnkr till följd av att befolkningsökningen varit större än ursprungligt
prognosticerat
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Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 3,2 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 4,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster.
Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på 0,3 mnkr för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,8 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 perioden så redovisar Regiostyrelen totalt ett överskott på 43 mnkr. Alla fyra enheterna visar ett
resultat som är bättre än budgeterat. Resultatet inkluderar intäkter på ca 9 mnkr som är en konsekvens
av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden. Denna intäkt ska enligt beslut tillföras Hälso- och
sjukvårdsnämnden och kommer därför att bokas om.
Prognosen för helåret är ett resultat som är 26 mnkr bättre än budget. De positiva avvikelserna
förklaras främst av lägre personalkostnader, inkl. pensionskostnader, och att regiongemensamma medel
inte förbrukas i budgeterad takt. Kostnader för avskrivningar beräknas bli högre än budgeterat.
Finansieringen

Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-aug
2017

Prognos
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

2 986

4 515

4 555

-40

4 336

174

Preliminärskatt

3 007

4 543

4 555

-12

4349

193

Avräkning skatteintäkter

-21

-28

0

-28

-13

-19

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

833

1257

1193

+64

1 169

88

Inkomstutjämningsbidrag

615

929

911

+18

862

67

Kostnadsutjämningsavg.

-121

-182

-175

-7

-165

-17

30

45

45

0

44

1

Regleringsavgift

-51

-77

-93

+16

-91

14

Bidrag läkemedel inom
förmånen

330

499

445

+54

460

39

30

43

60

-17

59

-16

3 819

5 772

5 747

25

5 505

262

40

42

12

30

21

21

Finansiella kostnader

-26

-35

-34

-1

-14

-21

varav finansiell del
pensioner

-23

-34

-33

-1

-10

-24

3 833

5 779

5 725

54

5 511

262

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Förändring
%

4,1%

7,5%

4,9%

5,0%
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Prognosen för finansieringen beräknas sammantaget ge ett överskott på 54 mnkr. Skatteintäkterna
förväntas bli 40 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för slutavräkning på 2017 års
skatteintäkter.
Statsbidragen förväntas totalt bli 64 mnkr bättre än budgeterat. Största avvikelserna är bidrag läkemedel
inom förmånen med en positiv avvikelse på 54 mnkr och regleringsavgift på plus 16 mnkr och minus
17 mnkr på övriga statsbidrag. Båda de senare avvikelserna tar ut varandra och är hänförliga till ändring
av flyktingbidraget där övergång sker från fördelning via flyktingvariabler till en befolkningsrelativ
modell.
Prognosen för de finansiella intäkterna och finansiella kostnaderna visar ett överskott på 29 mnkr.
Överskottet består av realisationsvinster från pensionsförvaltningen och kapitalförvaltningen.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i maj 2016 beslut om åtgärder för att begränsa
kostnadsutvecklingen. Åtgärderna innebär dels kostnadsreduceringar och dels satsningar med
kostnadsökningar som följd där syftet är minimera dyra alternativkostnader för främst hyrpersonal.
Genomförda åtgärder med ekonomiska konsekvenser redovisas i tabellen nedan. Utökning av ATblock följer plan och även en ökning av ST-tjänster finns finansierat med särskilda anslag i budget 2017.
Tabellen nedan visar de satsningar och kostnadsreducerande åtgärder som genomförs, kompletterad
med ovan nämnda åtgärdsprogram, med prognos för 2017. Totalt balanseras satsningarna nästan med
undantag av det ofinansierade beslutet avseende OB-tillägg.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen (tkr)
Satsningar på personal:
Nattindex 1,4
Satsning allmänläkare 10 000 kr/mån
Satsning ST allmänmedicin 5 000 kr/mån
Finansiering av vårdvalsenheten
Satsning OB-tillägg
Övriga åtgärder för att minska kostnaderna:
Öppenvårdsteam psykiatri brutto
Skärpt regelverk sjukresor
Upphandling dosdispensering
Ändrade regler glasögonbidrag
Reducering 2,0 centrumchefer
Vårdplatsöversyn
Summa

2017

-13 500
-5 700
-2 900
2 900
-14 200

6 000
0
5 000
2 000
3 600
0
-16 800

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2017 om ett nytt åtgärdsprogram med syfte att reducera
kostnader med 60 mnkr. Den främsta åtgärden är att påskynda utfasningen av hyrpersonal, men
åtgärder genomförs även på andra områden som vakanshållning av tjänster, läkemedelsanvändning och
att öka intäkter från utomlänspatienter. Totalt väntas effekt med 45 mnkr vilket är 15 mnkr mindre än
det beslutade målet. Differensen motsvarar en post som ligger under hälso- och sjukvårdsgemensamt
samt beviljade dispenser för användning av hyrpersonal.
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Helårsprognos
Helårsprognosen, som har uppdaterats efter augusti, pekar på ett överskott på 20 mnkr för 2017 vilket
är en förbättring med 20 mnkr jämfört med tidigare prognos men 42 mnkr sämre än det budgeterade
resultatet. Den negativa avvikelsen beror på ett prognosticerat underskott för Hälso- och
sjukvårdsnämnden på 145 mnkr vilket dock till stor del balanseras upp av prognosticerade överskott för
övriga nämnder och finansieringen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens stora negativa avvikelse förklaras till största delen av höga kostnader för
hyrpersonal till följd av den besvärliga bemanningssituationen.
Utöver den stora negativa avvikelsen för hyrpersonal så förklaras helårsprognosen på 20 mnkr av att
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 medans kostnaden för köpt vård och läkemedel beräknas bli högre än
budgeterat. Stora investeringar inom MT och IT gör att kostnaden för avskrivningar beräknas blir
högre än budgeterat.
Senaste skatteprognosen, som är från den 28 september, ger ett skatteutfall som är 40 mnkr lägre än
vad som budgeterats. 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 29 mnkr bättre än budget till följd av reavinster på
försäljningar av värdepapper inom överlikviditets- och pensionsförvaltningen.
De största förändringarna jämfört med tidigare prognos är att Hälso- och sjukvårdsnämnden försämrat
sin prognos 15 mnkr, att Regionstyrelsen förbättrar sin prognos 19 mnkr samt att finansnettot beräknas
bli 8 mnkr bättre än vad som prognosticerats tidigare. Därutöver har även Trafiknämnden, Regionala
utvecklingsnämnden och Vårdvalet förbättrat sina prognoser.
Vad gäller Hälso- och sjukvårdensnämndens prognos ska beaktas att den nya prognosen inkluderar ett
nytt resurstillskott på 13 mnkr, till följd av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden, som inte var
beaktad i den tidigare prognosen. En stor del av den försämrade prognosen förklaras av att det
beslutade åtgärdsprogrammet på 60 mnkr nu endast beräknas ge effekt med 45 mnkr, vilket är 15 mnkr
mindre än det beslutade målet. Differensen motsvarar den post som ligger under hälso- och
sjukvårdsgemensamt samt beviljade dispenser för användning av hyrpersonal.
Den förbättrade prognosen för Regionstyrelsen förklars främst av att ökningen av avskrivningskostnaderna nu beräknas bli ca 10 mnkr lägre än tidigare prognos, lägre personalkostnader och att
regiongemensamma medel förbrukas i lägre takt.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 6,6 % under de åtta första månaderna 2017 jämfört med utfallet samma
period 2016. Nettokostnadsökningen är högre än genomsnittet i riket för perioden som är ca 4,9 %.

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%

6,2%

4,3%

4,3%

4,5%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

2014

2015
2016
prognos 2017
Skatter o generella statsbidrag

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2017 på 6,2 %. 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.
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.
Helårsprognosen för 2017 om ett resultat på 20 mnkr efter balanskravsutredning innebär att
balanskravet uppfylls men att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte nås.
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Resultat för perioden januari - augusti 2017
(mnkr)

Utfall
jan-aug
2017

Budget
jan-aug
2017

Avvikelse

Utfall
jan-aug
2016

Ändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

428

417

12

411

4,2%

646

654

8

Sålda tjänster

297

289

8

280

6,2%

436

434

-1

Övriga intäkter

244

195

49

253

-3,6%

294

333

38

Summa intäkter

969

901

68

943

2,7%

1 376

1 421

45

-2 361

-2 397

35

-2 236

5,6%

-3 637

-3 605
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Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal

-140

-32

-108

-96

46,3%

-47

-183

-136

Köpt vård

-302

-301

-1

-304

-0,7%

-452

-464

-12

Privata vårdcentraler
och annan privat vård

-174

-170

-4

-169

3,2%

-256

-258

-2

Trafik

-508

-500

-7

-477

6,3%

-770

-765

5

Läkemedel

-448

-442

-6

-432

3,8%

-663

-671

-8

Övriga kostnader

-672

-670

-2

-632

6,3%

-1 016

-1 029

-14

Avskrivningar

-136

-132

-5

-137

-0,4%

-197

-204

-7

Summa kostnader

-4 741

-4 644

-97

-4 483

5,8%

-7 039

-7 179

-141

Verksamhetens
nettokostnad

-3 772

-3 744

-29

-3 539

6,6%

-5 663

-5 759

-96

2 986

3 015

-30

2 873

0

4 555

4 515

-40

833

789

44

778

0

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

46

61

-15

112

84

13

-71

Finansnetto

14

-16

30

7

-22

7

29

Resultat

61

45

16

119

62

20

-42

Skatteintäkter
Statsbidrag

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. augusti ett resultat före finansnetto på 46 mnkr
vilket är 15 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott på drygt 14 mnkr och regionens
resultat för perioden blir därigenom ett överskott på 61 mnkr.
Intäkter
Intäktssidan visar ett överskott på 68 mnkr. De positiva avvikelserna för avgifter och sålda tjänster
förklaras främst av att transportintäkterna respektive intäkterna för såld vård varit högre än budgeterat.
Avvikelsen för övriga intäkter förklaras, som framgår av nedanstående tabell, främst av att
specialdestinerade statsbidrag faller ut med högre belopp än budgeterat. Detta är främst kopplat till
ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden och ej budgeterade externa projektmedel på Regionala
utvecklingsnämnden.
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Övriga intäkter för perioden januari - augusti 2017
Utfall
ack 2017

Budget
ack 2017

Avvikelse

Årsbudget
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

26

37

-11

57

Försäljning övriga tjänster

30

34

-4

51

Specialdestinerade statsbidrag

87

50

37

76

Ersättning asylsökande

27

26

1

39

6-% ersättning vid upphandling*

20

11

9

17

Övriga bidrag och ersättningar

32

23

8

35

Övrigt

21

13

8

20

244

195

49

294

(mnkr)

Totalt övriga intäkter

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

Bemanningskostnader
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 140 mnkr vilket är 108 mnkr mer än budgeterat. Merkostnaden jämfört med
egen personal beräknas uppgå till ca 83 mnkr. I genomsnitt är det efter augusti ca 48 hyrläkare anlitade,
vilket är 8 fler än augusti 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 24 efter augusti
2016 till 54 efter augusti 2017.
Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000

Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
-

Januari-14
April
Juli-14
Oktober
Januari-15
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Juli-15
Oktober
Januari-16
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Juli-16
Oktober-16
Januari-17
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Juli-17
Oktober-17
Januari-18
April-18
Juli-18
Oktober-18
Januari-19
April-19
Juli-19
Oktober-19
Januari-20
April-20
Juli-20

5 000 000

Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling
kan ännu inte ses. Kostnaden för hyrpersonal har ökat med 46 % de åtta första månaderna 2017
jämfört med samma period 2016.
Av Hälso- och sjukvårdens åtgärdsprogram för kostnadsreduceringar 2017 framgår att utfasning av
hyrpersonal kommer att ske med ökad takt fr.o.m. 2017-09-01 genom en halvering av hyrläkare inom
allmänmedicin och hyroberoende av allmänsjuksköterskor.
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Uppföljning av kostnad för hyrpersonal jämfört med kostnad för egen personal
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-40 000
-50 000
Avvikelse kostnad egen personal
Avvikelse hyrpersonal

Ovanstående diagram visar ackumulerade budgetavvikelser 2017. Av jämförelsen framgår att i princip
samtliga centrum utnyttjat hyrpersonal i större omfattning än budgeterat. För flera centrum balanseras
detta underskott, åtminstone till viss del upp av ett överskott för kostnad för egen personal. Detta
resultat kunde förväntas mot bakgrund av att det råder brist på flera yrkeskategorier inom vården vilket
gjort att regionen inte förmått rekrytera egen personal utan istället tvingats hyra in dessa kompetenser
till en högre kostnad. Några centrum redovisar en negativ budgetavvikelse för såväl kostnad för
hyrpersonal som för kostnad för egen personal.
En översiktlig analys visar att enheter med behov att anlita hyrpersonal i första hand löser delar av sin
bemanningsproblematik med övertid och timvikarier via rekryterings- och bemanningsenheten. Dessa
lösningar ligger kostnadsmässigt ca 1,5-2 gånger högre jämfört med egen personal. Därutöver har
sjukfrånvaron ökat under en flerårsperiod med ökade kostnader för sjuklön som överstiger den årliga
prisuppräkningen av budgeten. Exempelvis MAC och KBC har också överanställningar för att möta
kommande pensionsavgångar och för att kunna garantera patientsäkerheten med beaktande av ett
ständigt ökande behov. De kostsamma lösningarna i kombination med ökade behov och sjukfrånvaro
är således den främsta förklaringen till varför överskottet för egen personal inte förmår balansera
underskottet för hyrpersonal.
Kostnad köpt vård
Den ej högspecialiserade vården redovisar ett underskott under perioden. Underskottet balanseras
delvis upp av att den högspecialiserade vården visar överskott. Överskottet för övrigt kopplat till köpt
vård förklaras till största delen av redovisningstekniska orsaker (kostnaden för momskompensation till
privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans utfallet redovisats under kontogruppen
privata vårdcentraler och annan privat vård).
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Köpt vård för perioden januari - augusti 2017
(mnkr)

Utfall
jan-aug
2017

Högspecialiserad vård

Budget
ack 2017

Avvikelse

-223

6

-217

Utfall
jan-aug
2016

-216

Årsbudget
2017

-334

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-10

-9

- Fritt vårdsökande

-22

-20

- Övrig

-43

-43

Summa ej högspecialiserad vård

-76

-60

-16

-72

-90

Övrigt

-10

-19

9

-15

-28

-302

-301

-1

-304

-452

Totalt köpt vård

Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna överskrider budgeterad kostnad med 6 mnkr för perioden. Kostnadsökningen
jämfört med föregående år bromsas av rabatter och de engångskostnader som uppstod i samband med
hemtagningen av cytostatikahanteringen januari 2016, samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel.
Staten och SKL har träffat överenskommelse angående bidrag för läkemedelsförmånen 2017.
Överenskommelsen innebär att bidraget kommer att ge ett överskott jämfört med budget på 54 mnkr
som redovisas under finansieringen.
Övriga kostnader

Övriga kostnader perioden januari - augusti 2017
Utfall
ack 2017

Budget
ack 2017

Avvikelse

Årsbudget
2017

-129

-119

-10

-178

Annat material

-59

-62

3

-93

Övriga anslag

-88

-116

28

-172

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

-80

-84

4

-132

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-65

-60

-4

-90

Reparation och underhåll inventarier

-35

-36

1

-55

Telefon, datakommunikation och porto

-15

-18

3

-27

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-31

-28

-3

-43

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

-54

-43

-11

-65

Övrigt,

-118

-104

-14

-162

Totalt övriga kostnader

-672

-670

-2

-1 016

(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material
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Den positiva budgetavvikelsen för lämnade bidrag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och Hälso- och sjukvårdsgemensamt. Underskottet för övriga tjänster
härrör till största delen från IT-tjänster och konsultarvode avseende specialutrustning.
Finansieringen
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är 30 mnkr lägre än budgeterat till
följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av
att utfallet från utjämningssystemet och generella statsbidrag är 44 mnkr högre än budgeterat (se tabell
ovan s 34).
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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, kapitalförvaltning och pensionsförvaltning. Totalt uppgår de finansiella
medlen till knappt 2,1 mdkr. Region Kronoberg har inte några banklån.
(Belopp i mnkr)

Likviditet (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

Aug 2017

Aug 2016

Dec 2016

60

136

-44

1 341

1 158

1 283

685

674

653

2 086

1 968

1 939

Marknadskommentar
Under sensommaren har det geopolitiska klimatet blivit allt mer spänt främst mellan USA och
Nordkorea. Risken finns att vi nu står inför en låst konflikt som kan bli besvärligt att lösa. De
finansiella marknaderna har dock inte påverkats mycket utan volatiliteten har varit låg.
Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas bra. Inflationen har succesivt fortsatt att stiga och har
åtminstone tillfälligt nått upp till Riksbankens mål på 2 procent. Detta är förmodligen dock inte nog för
att Riksbanken ska våga börja minska sitt stödköpsprogram. Riksbanken är fortsatt beroende av hur
omvärlden agerar gällande räntan, och främst är det ECB man sneglar på. Mycket tyder på att ECB med
Dragi i spetsen kommer att fortsätta med kvantitativa lättnadsprogram in i 2018 och troligen inte med
en höjning av räntan förens 2019. USA och Fed kommer sannolikt börja reducera sin balansräkning
och möjligtvis höja räntan en gång till i år.
Världsekonomin är i en speciell situation där ekonomin växer vilket borde möjliggöra en minskning av
införda lättnader men en historiskt låg inflation biter sig fast vilket gör att centralbankerna måste agera
varsamt. I en situation med höga tillgångspriser och högt ställda förväntningar kan en prisnedgång på
tillgångsmarknaderna hota den finansiella stabiliteten. Än så länge har centralbankerna klarat av denna
balansgång.12
Likvida medel och kapitalförvaltning
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 augusti 2017 till 60 mnkr. Det är
en ökning från årsskiftet med 104 mnkr.
Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
Målet är att avkastningen över tid ska överträffa sina jämförelseindex. . Marknadsvärdet på
kapitalförvaltningen uppgick per den 31 december 2016 till 1332 mnkr och per 31 augusti2017 var
marknadsvärdet 1394 mnkr. Orealiserad avkastning har sedan årsskiftet varit 1,4 procent vilket är 1,3
procent bättre än jämförelseindexen.

Öhman marknadskommentar 7 september 2017. https://www.ohman.se/nyheter/2017/lugn-sensommar-trotsgeopolitisk-oro/
12
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Tillgångsslag
Räntebärande
placeringar
Alternativa tillgångar

Index
OMRX Bond/
OMRX T-Bill
OMRX T-BILL + 2 %

Totalportföljen
nominell avkastning

Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

1,2%

-0,1%

1,3%

2,2%

0,8%

1,4%

1,4%

0,1%

1,3%

Pensionsförvaltning
För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mnkr till en
pensionsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.
Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2016 till 740 mnkr. Per den 31 augusti 2017
var marknadsvärdet 765 mkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 1,2 procent rensat för interna
transaktioner.
Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

OMRX Bond/
OMRX T-Bill

3,9%

-0,1%

4,0%

Svenska aktier

SIX Portfolio return
Index

5,1%

6,5%

-1,5%

Utländska aktier

MSCI All Country Net
Div reinvested

0,2%

1,3%

-0,1%

Totalportföljen
nominell avkastning

2,3%

1,4%

1,0%

Totalportföljen real
avkastning

1,2%

0,3%

1,0%

Tillgångsslag
Räntebärande
placeringar

Index

Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick
under perioden till 30,7 mkr.
Totala pensionsförpliktelserna
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 augusti 2017 till 765 mnkr vilket motsvarar 16 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4 713 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 3,0 mdkr 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-aug
2017

Budget
2017

Investeringsplan 2017

Prognos
2017

Utfall
Helår
2016

Informationsteknik

11

38

53

53

32

Medicinsk teknik och övriga inventarier

43

49

112

75

94

Fastigheter

98

483

224

184

136

Övriga inventarier

11

27

43

25

20

175

597

432

337

283

(Belopp i mnkr)

Totalt

Självfinansieringsgraden fram till ausgusti 2017, 113 procent.
Investeringar i informationsteknik
Utfallet fram till och med augusti 2017 är 11 miljoner kronor och avser framförallt:








IT-infrastruktur Datakom – Ny teknisk plattform för zon-switchar
IT-infrastruktur Lagring – Ny regiongemensam plattform
IT-infrastruktur Server – Komplettering av virtuell serverplattform
IT-system Ekonomi – Nytt ekonomisystem
IT-system Medicinsk service - Nytt röntgeninformationssystem
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya moduler
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya databasservrar

I IT- budgeten för helåret på 53 mnkr, ingår 15 mnkr 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 mnkr.
Fastighetsinvesteringar
De totala fastighetsinvesteringarna till och med augusti uppgår till 98 mnkr. Fastighetsinvesteringarna
utgörs av 63 mnkr för byggprojekt och 35 mnkr från fastighetsanslaget. Prognos för helåret är 184
mnkr.
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På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår ombyggnaden av klinisk kemi, ögonmottagningen och
specialisttandvårdens detaljprojektering är påbörjad. Nybyggnation av parkeringsdäck pågår. Utbyte av
ställverk har påbörjats.
På Sigfridsområdet pågår lednings- och markarbeten för nybyggnaden av vuxenpsykiatri samt för
habiliteringen. Totalentreprenaden för uppförande av vuxenpsykiatrin är upphandlad och beställd.
Förfrågningsunderlag för habiliteringen är färdigställt och anbud inkommer i oktober.
På Ljungby lasarett pågår ombyggnad för provisorisk vårdavdelning. Detaljprojektering för ombyggnad
av vårdavdelningar pågår. Ombyggnad för studierum för sjuksköterskeutbildningen är klar.
Helårsprognosen för 2017 är 40 mnkr lägre än beslutad investeringsplan för 2017. Orsaken till den lägre
nivån är framförallt förskjutningar i planeringen för hus L på CLV.
Investeringar i medicinteknisk utrustning och inventarier
Total budget för investeringar av medicinteknisk utrustning samt övriga inventarier för år 2017 är 112
mnkr fördelat utifrån:





Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar, 12 mnkr
Investering och återanskaffning, 36 mnkr
Utökad investering och återanskaffning som är beslutad under 2016 med leverans 2017, 34
mnkr
Utökat behov av investering och återanskaffning, 30 mnkr

Utfallet fram till och med augusti 2017 är 43 mnkr. Främst är det utrustning i de stora pågående
ombyggnadsprojekten på ögonkliniken, röntgen, klinisk kemi Växjö och Ljungby samt entré CLV som
belastat budgeten, men också investeringar som exempelvis tandvårdsbuss, ultraljudsapparater,
ambulanser enligt utbytesplan, gastroskop, storsnittsscanner, defibrillatorer, mobil pelare till
operationsbord, färgningsmaskin samt tillhörande monteringsmaskin.
Förväntat utfall för helår 2017 bedöms till 75 mnkr. Ett omfattande och tidskrävande arbete med
framtagande av kravspecifikationer leder till att upphandlingar inte slutförs under året, vilket leder till
att del av den totala budgeten behöver flyttas över till 2018.
Övriga inventarier
Övriga investeringar under första kvartalet uppgår till 11 mnkr och avser främst tekniska hjälpmedel
och investeringar inom rättspsykiatri. Helårsprognosen för övriga inventarier är 25 mnkr.
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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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FINANSIELL REDOVISNING
Resultaträkning

Not

miljoner kr

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Verksamhetens intäkter

2

969

944

Verksamhetens kostnader

3

-4 605

-4 346

Avskrivningar

4

-136

-137

-3 772

-3 539

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

2 986

2 873

Generella statsbidrag och utjämning

6

833

778

Finansiella intäkter

7

40

16

Finansiella kostnader

8

-26
61

-10
119

9

61

119

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-12-31

61

90

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

Not

miljoner kr

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

4

136

206

Gjorda avsättningar

20

111

102

Övriga ej likviditetspåverkande poster

26

0
308

-1
397

Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

103

-124

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

0

-3

23, 24

-110
302

68
337

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

-8

-19

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-165

-266

Investeringsbidrag

11, 12

0

1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

0
-172

2
-283

13, 14

-2

-34

22

0
-2

-1
-35

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

128

19

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

1 958

1 939

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

2 086

1 958
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Balansräkning

Not

2017-08-31

2016-12-31

10

34

36

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 150

1 114

Maskiner och inventarier

12

427

424

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

72

72

Långfristiga fordringar

14

34

32

1 717

1 680

miljoner kr

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

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

51

51

Kortfristiga fordringar

16

409

513

Kortfristiga placeringar

17

2 025

1 937

Kassa och Bank

18

61

22

Summa omsättningstillgångar

2 546

2 522

Summa tillgångar

4 263

4 202

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

1 301

1 211

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

61

90

1 406

1 346

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

20, 21

Summa avsättningar

1 761

1 650

1 761

1 650

Skulder
Långfristiga skulder

22

2

3

Kortfristiga skulder

23

1 094

1 140

Kortfristig skuld till kreditinstitut

24

0

64

Summa skulder

1 096

1 207

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 263

4 202

2 376

2 393

576

581

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld
Kulturparken
Transitio

25

8

8

475

484
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Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enligt med Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL), tillämpliga delar i
Kommunallag (1991:900) 8 kap och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det
innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet
med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2017 stått
still.
Sammanställd redovisning
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning
om: ”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av landstingets totala skatteintäkter och
generella stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av
landstingets balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver
därför inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultatoch balansräkning. I särskilt avsnitt i årsredovisningen, men inte i delårsrapporten per augusti, redovisas uppgifter
om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i.
Jämförelsestörande poster
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie
verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal
om. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten
jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.
Periodiseringsprinciper
Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör
hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och
ränteintäkter periodiserats på detta sätt.
Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader.
När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt
periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.
Intäkter

Skatteintäkter
I redovisningen för 2017 ingår den preliminära slutavräkningen för 2016 och en preliminär slutavräkning för år
2017. Prognos för skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos.

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

Övriga intäkter

Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar redovisas som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Detta görs endast för investeringsbidrag över 1 miljon
kronor. Investeringsbidrag under 1 miljon kronor redovisas av systemtekniska skäl som tidigare, det vill säga
investeringsbidraget reducerar det bokförda värdet på investeringen.

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

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar
som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till
uppskattat verkligt värde.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella
verksamheten, fastställt av Regionfullmäktige 2017-04-26.

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

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

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

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

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

Personalskuld
Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och
beredskap har värderats enligt löneläge den 31 augusti 2017 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda
löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flextidskulden redovisas inte i bokföringen.

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

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter inkl interna poster
Interna intäkter för verksamheten
Summa

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

5 719

5 512

-4 750

-4 568

969

944

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

9

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
Not 3

Verksamhetens kostnader

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

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

-9 355

-8 880

4 750

4 535

-4 605

-4 346

-136

-137

-4 741

-4 483

För specifikation av kostnaderna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
Not 4

Avskrivningar
2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Avskrivningar immateriella tillgångar

11

10

Avskrivningar byggnader och anläggningar

62

63

Avskrivningar maskiner och inventarier

64

64

136

137

Summa

Not 5

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

3 007

2 896

6

-3

-27

-20

2 986

2 873
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Generella statsbidrag och utjämning
2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

615

574

30

29

330

307

29

39

-121

-110

-51

-61

833

778

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Utdelningar värdepapper

3

3

Räntor

8

6

27

6

1

1

40

16

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper

0

0

Räntekostnader

0

0

Ränta på pensionskostnader

-23

-6

Övriga finansiella kostnader

-3

-3

-26

-10

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

61

119

0

0

61

119

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån
Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

Not 7

Finansiella intäkter

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper
Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 8

Finansiella kostnader

Summa

Not 9

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Årets balanskravsresultat

53

Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2017-08-31

2016-12-31

103

91

8

19

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

-4

-8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

107

103

Ingående avskrivningar

-66

-59

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets förändringar:
4

-15

-Försäljningar och utrangeringar

-11

8

Utgående ackumulerade avskrivningar

-73

-66

34

36

2017-08-31

2016-12-31

2 816

2 810

-Årets avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

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

98

136

-11

-130

2 902

2 816

-1 702

-1 737

-62

-96

11

130

-1 753

-1 702

1

1

-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 150

1 114

Utgående restvärde enligt plan
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Maskiner och inventarier
2017-08-31

2016-12-31

1 429

1 353

70

111

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Investeringsbidrag
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-1

-11

-35

1 487

1 429

-1 032

-970

-64

-95

11

34

-1 085

-1032

27

8

-3

19

24

27

427

424

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
-Utgifter under året
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan
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Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2017-08-31

2016-12-31

AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

Småland Airport AB

55%

4

4

AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg

49%

1

1

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

49%

0

0

Företagsfabriken i Kronoberg AB

33%

0

0

IT-plattform Småland & Öland AB

33%

0

0

Kust till Kust AB

13%

0

0

Öresundståg AB

Aktier och andra andelar i dotterbolag:

Övriga aktier och andelar:

12%

0

0

AB Transitio

5%

1

1

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

0

Inera AB

0%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

Kommuninvest ekonomisk förening

1%

27
34

27
34

2%

0

0

14%

0
0

0
0

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ascan ekonomisk förening
Bussgods Sverige ekonomisk förening
Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

Not 14

6%

0

0

72

72

Långfristiga fordringar
2017-08-31

2016-12-31

26

25

Fordran Småland Airport AB

8

8

Övriga långfristiga fordringar

0

0

34

32

2017-08-31

2016-12-31

Förråd

51

51

Summa

51

51

Fordran Ryssbygymnasiet AB

Summa

Not 15

Förråd
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Not 16

Kortfristiga fordringar
2017-08-31

2016-12-31

Kundfordringar

158

162

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-23

-20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

132

205

0

0

117

96

26

70

409

513

2017-08-31

2016-12-31

265

265

Fordran skattekonto
Statsbidragsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 17

Kortfristiga placeringar

Aktier överlikviditetsförvaltning
Aktier pensionsförvalting
Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor pensionsförvaltning
Likvida medel överlikviditetsförvaltning

322

291

1 075

879

359

315

0

139

4

48

2 025

1 937

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2017-08-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

265

265

279

Aktier pensionsförvalting

322

322

380

1 075

1 075

1 115

359

359

380

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

0

0

0

Likvida medel kapitalförvaltning

4

4

4

2 025

2 025

2 159

2017-08-31

2016-12-31

Kassa

1

1

Bank

60

20

0

0

61

22

Likvida medel pensionsförvaltning
Summa

Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor kapitalförvaltning

Summa 2017-08-31

Not 18

Inlåning bank
Summa

Kassa och bank

57

Not 19

Eget kapital
2017-08-31

2016-12-31

1 346

1 256

61

90

1 406

1 346

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

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

Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2017-08-31

2016-12-31

1 650

1 548

-22

-26

Nyintjänad pension

88

132

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

21

6

Förändring av löneskatt

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar

22

21

Skulduppräkning utanför KPA

0

-3

Övrigt

3

-27

1 761

1 650

95

95

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

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

Not 21

Pensionsförmåner
2017-08-31

2016-12-31

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

1

2

Visstidspension

2

3

Förmånerna omfattar 2 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension och 3 stycken med
visstidspension.
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Not 22

Långfristiga skulder
2017-08-31

2016-12-31

Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

2

3

Summa

2

3

2017-08-31

2016-12-31

226

260

Långfristiga skulder

Not 23

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

44

46

256

315

Personalens källskatt

57

53

Upplupna arbetsgivaravgifter

62

57

Avgiftsbestämd ålderspension

104

137

75

4

Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner

Förutbetalda skatteintäkter

270

268

1 094

1 140

2017-08-31

2016-12-31

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

0

64

Summa

0

64

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

Not 24

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Posten består av den utnyttjade delen av kassakrediten. Total kassakreditlimit är 500 miljoner kronor.
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Not 25

Ansvarsförbindelser
2017-08-31

2016-12-31

2 974

3 070

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

-85

-110

Nyintjänad pension

12

45

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

51

24

Förändring löneskatt

-4

-19

Pensionsutbetalningar

Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse pensioner

5

-36

2 953

2 974

95

95

8

8

475

484

3 436

3 465

Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %
Kulturparken Småland AB
AB Transitio
Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 2 610 mnkr samt enskilt garanterat
för 106 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 6 092 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner.
Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Summa ansvarsförbindelser totalt
Övriga ansvarsförbindelser:
Kommuninvest i Sverige AB
Region Kronoberg ingick hösten 2016 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting som per 2017-08-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Kronobergs ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 368 097 mnkr och totala tillgångar till 369 960 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 389 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 394 mnkr.
Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i
patientförsäkringen. År 2016 uppgår premien till 27 138 000 kr.
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Not 26

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2017-08-31

2016-12-31

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar

0

-2

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar

0

1

Summa

0

-1

Övriga ej likviditetspåverkande poster

61

SAMMANFATTNING AV
NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
INVÅNARE
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.
Tidigare redovisade resultat visar att kronobergarna har en väldigt god upplevelse av vården, även om
det finns förbättringsmöjligheter inom vissa områden. Under semesterperioden har en försämrad
tillgänglighet kunnat märkas, vilket är en naturlig säsongsvariation. Utfasningen av hyrpersonal som
startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
Det utvecklingsarbete som nu genomförs i invånarperspektivet följer i stort framtagna handlingsplaner.
Arbetet med webbtidbok når för första gången över 1000 bokningar på en månad i augusti, även om
införandetakten inte fullt når uppsatta mål. Det finns en videolösning klar som skapar möjlighet att
ersätta fysiskt vårdbesök med syfte att nå en förbättrad tillgänglighet.
Sjukpenningtalet har successivt minskat sedan mars 2017 för både kvinnor och män, vilket är ett
trendbrott. Det är första gången vi har sett en minskning av sjukpenningtalet i Kronoberg sedan
november 2013. Alla centrum beskriver i sina övergripande verksamhetsplaner aktiviteter med syfte att
förstärka den personcentrerade vården. En ny plattform för att ytterligare utveckla levnadsvanearbetet
är under uppbyggnad.
Ärendemängden till patientnämnden har under perioden minskat något jämfört med 2016.
Minskningen kan ses inom alla enheter med undantag för psykiatrin. De flesta som hör av sig har
synpunkter på läkemedelsbehandling och brister i kommunikation. På BUP ökar ärendena sedan
föregående år. Synpunkterna handlar om långa väntetider och frågor kring vård och behandling.

MEDARBETARE
Sett ur ett medarbetarperspektiv har året 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. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat
beslut om utfasning av hyrpersonal som nu påbörjas. Beslutet ska ses i kombination med flera
satsningar avseende höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor med syfte att öka attraktiviteten och
förbättrad möjlighet till återhämtning för de som tar de tyngsta arbetspassen. Vuxenpsykiatriska
kliniken är oberoende av hyrpersonal fr o m 1 september. Det finns ett tydligt fokus på att långsiktigt
kompetensförsörja med egen personal.
Frånvarotid och övertid ökar, bland annat som en konsekvens av ökad sjukskrivning och fler
föräldraledigheter, även om ökningstakten avtar. Satsningarna för att utöka antal AT- och ST-läkare i
kombination med rekrytering av fler undersköterskor avspeglas i form av högre närvarotid. Huvuddelen
av verksamheterna upplever att sommaren har fungerat bra eller mycket bra. Flera lyfter att en god
planering varit en förutsättning för detta. Vissa verksamheter har dock haft en mycket utmanande
situation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Det pågår många förbättringsarbeten kring rätt använd kompetens, RAK, inom verksamheterna. Även
förbättringar med produktions och kapacitetsplanering, POK, pågår inom nya verksamheter men med
en långsammare införandetakt än planerat. Ingen start av ny patientprocess kommer under året.
Cancerprocesserna har svårigheter med ledtiderna för röntgen och patologi.
Arbetet med att utveckla kunskapsstyrning i organisationen pågår där medicinska kommittén har en
viktig roll och har numera en närmare knytning till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Det pågår
även utvecklingsarbete inom patientsäkerhetsområdet. Några prioriterade områden som lyfts fram är
reducering av antalet vårdrelaterade infektioner (VRI); Riskanalyser, där utbildning av analysledare
planeras till januari 2018 samt läkemedelsgenomgångar som genomförs enligt etablerad modell.
Den totala produktionen inom hälso- och sjukvården inklusive medicinsk service ökar med 5,9 % och
där den sammanvägda sjukvårdsproduktionen för besök och vårddagar i egen regi ökar med ca 1,2 %.
För primärvården och ambulansverksamheten redovisas fortsatt god tillgänglighet. Inom somatisk och
psykiatrisk öppenvård redovisar 24 mottagningar av 38 en tillgänglighet mellan 90-100 % enligt den
nationella vårdgarantin. Den ökade produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till
operationsverksamheten och som resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation/behandling. Det
är alltjämt svårt att få uppgifter om väntetider i det nya röntgensystemet. Beräknade väntetider pekar på
en generell ökning, förutom för ultraljud samt för mammografi där screeningintervallet minskat genom
vårens extrainsatser. Tandvården rapporterar om ett ökat tryck, vilket gör att man har svårt att hinna
med patienter inom såväl specialisttandvården som allmäntandvården.
Antal disponibla vårdplatser är 37 färre jämfört med samma period föregående år. Under årets
inledning försämrades kommunernas möjlighet att ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter i
samband med säsongsinfluensan. Detta har nu planat ut och ökningen är marginell jämfört med
föregående år.

EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat uppgår efter augusti till -99 mnkr jämfört med budget.
Resultatförbättringen i augusti förklaras framför allt av ökade intäkter för såld vård och en minskad
semesterlöneskuld. Det ackumulerade negativa resultatet förklaras i allt väsentligt av
bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal. Verksamheternas inlämnade prognoser
indikerar ett årsresultat på -145 mnkr och inkluderar effekt av beslutat åtgärdsprogram med 45 mnkr,
beslutade satsningarna inom primärvård, kostnad för OB-tillägg samt +13 mnkr som en konsekvens av
ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden.
Den specialiserade somatiska sjukhusvården signalerar allt tydligare om bristande överensstämmelse
mellan uppdrag och tilldelade resurser, vilket påverkar ekonomistyrningen på ett negativt sätt.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

3 905,2

3 766,5

Kostnader

4 000,0

3 784,4

-94,8

-17,9

Resultat
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TRAFIKNÄMNDEN
INVÅNARE
Invånarperspektivet visar på i huvudsak goda resultat för de utvalda styrtalen inom detta område. För
linjetrafiken ser målvärdet för Nöjd Kund-index (NKI) ut att kunna infrias för helåret. Serviceresor
uppvisar ett lägre resultat än förväntat. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående delårsrapport.

MEDARBETARE
Region Kronobergs statistik för sjukfrånvaro visar på i stort sett samma värden som motsvarande
period föregående period för Trafiknämndens verksamhet som helhet. Sjukfrånvarotalen för UTR
Uppdragsverksamhet Trafik fortsätter att förbättras. Länstrafikens arbete med MMI-mätningar
fortsätter under hösten.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Marknadsandelen (rullande helår september 2016-augusti 2017) uppgår till 12,33 % - vilket är en ökning
med dryga två procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år som uppgick till 10,02 %.
Utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen bedöms kunna ligga något över det uppsatta
målet för helåret. Arbetet med utveckling av Framtidens Resesystem löper på enligt plan.

EKONOMI
Periodens resultat är + 11 Mkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret är + 14 Mkr mot budget.
Prognosen rörande självfinansieringsgrad avseende linjetrafik för innevarande år är 53,9 %.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

574,9

548,6

Kostnader

563,9

527,0

11,0

21,6

Resultat
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan inom de prioriterade områdena för året. Under perioden har bl.a. en ansökan
tagits fram med länets samtliga kommuner kring samplanering, länstransportplanen har varit på remiss
och arbetet fortskrider med att få till ett digitalt system för att ge mindre företag kostnadsfri rådgivning.
Region Kronoberg och länets kommuners nämnder för skola och Socialtjänst har även beslutat om ett
uppdrag kring att utreda länsgemensam organisering kring barn och unga med komplex problematik.
Styrtalet för Gröna Kronobergsmålen 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
sedan förra redovisningen och ligger över målvärdet.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
genomförts.
Styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet pågår enligt plan. Kommunikationsplanen följs. Ett förslag för revidering av Gröna Kronoberg
har under perioden 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
andra gången och visar en positiv utveckling.

EKONOMI
Arbetet pågår i stort enligt plan. Flera olika insatser har skett för att stötta kommunerna och andra
aktörer kring projektutveckling. Region Kronoberg har arbetat mer aktivt med att själva söka och driva
projekt bland annat har av EU beviljats en ansökan gällande ”Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg”
som kommer komma kommunerna till del.
Projektfinansieringen håller sig relativt konstant. Det positiva resultatet beror till viss del på
periodiseringar men kommer delvis också att uppnås vid årets slut.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

71,4

62,7

Kostnader

68,0

57,0

3,4

5,7

Resultat
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KULTURNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan. En rekrytering har genomförts inom bild och form och en regional
utvecklingssamordnare finns på plats sedan 1 augusti 2017. Dialog med sagobygdens kommuner har
genomförts. Smålandsoperans vänner har fått projektmedel för en förstudie och dialog pågår med både
Smålandsoperan och Musik i Syd gällande producentfunktion.
Uppföljningen av kultur i hela länet har minskat sedan föregående år och åtgärder för att hantera detta
har föreslagits i förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020. Vad gäller styrtalen har
deltagartimmar på studieförbund överstigit förväntan och antal upphovspersoner minskat på grund av
förändrade definitioner.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
genomförts.
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
förslaget till ny kulturplan diskuterats på vårforum och varit på remiss. Arbete med att ta fram ett
gemensamt positionspapper för kultur inom Regionsamverkan Sydsverige har pågått.
Utfallet för styrtalet om antal deltagande aktörer från civila samhället har överträffat målet.

EKONOMI
Arbetet pågår enligt plan. Staten ökade sin medfinansiering med 1 miljon kronor under 2017 utöver
uppräkning. Den statliga uppräkningen är fortsatt lägre än den regionala uppräkningen. Dialog sker
fortsatt med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Egna medel har ej utnyttjats ännu och utbetalningar till ungdomsförbunden har ej skett.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

60,7

58,1

Kostnader

59,3

57,5

1,4

0,6

Resultat
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REGIONSTYRELSEN INKL VÅRDVAL
INVÅNARE
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet. Arbetet med att öka kännedomen om Region Kronobergs varumärke och ansvarsområden
pågår kontinuerligt på många olika områden parallellt: på webbsidan, via medieaktiviteter, i
väntrum/motsvarande.
Användandet av e-tjänster ökar stadigt då antalet kronobergare som loggar in i e-tjänsterna blir fler och
fler.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas.
Perioden 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.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Fokus har under året varit på krisberedskap, e-arkiv, upphandlingsprocessen och miljöprogrammet.

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Regionstyrelsen inklusive vårdval redovisar följande resultat för perioden januari-augusti:
Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

1 762

1 663

-1 711

-1 677

51

-14

Kostnader
Resultat
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BILAGOR
Uppföljning av uppdrag beslutade i RF/RS under löpande år

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Klar

Uppdraget är under
verkställande.

Pågående

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

Internationell strategi, dnr 16RK287

Pågående

En översyn av det
internationella samarbetet är
framtagen. Redovisas vid
gruppledarträff i okt 2017 inför
vidare beredning av
handlingsplan.

Genomförande av medborgardialog
inom Region Kronoberg dnr
17RK971

Klar

Uppdraget är under
verkställande i styrelse,
nämnde roch beredningar

Klar

I maj 2016 höjdes
ersättningen från 600 kronor
till 900 kronor. Ersättningen
föreslås höjas till 1100 kr i
uppdragsspecifikationen för
2018.

Klar

Projektorganisation uppbyggd
och arbete pågår med att ta
fram handlingsplan och
utfasningsplan. Insatser för
specialistläkare och ST inom
allmänmedicin är beslutade,
liksom för ssk inom 24/7verksamheten.

Klar

I Region Kronobergs budget
2016 med flerårsplan 20172018 finns ett uppdrag om
införande av strukturerade
samtal med alla äldre
medarbetare i syfte att få fler
att vilja arbeta längre.

Vilande

-

Språkstödjare i verksamheten

Klar

En ny omgång av utbildning
för språkombud genomförs
med totalt 15 deltagare från
olika arbetsgivare, varav en
är från Region Kronoberg.
Språkpraktikprojektet pågår
med målgruppen nyanlända
med vårdkompetens.

Inriktning för utbyggnad av Ljungby
lasarett dnr 17RK929

Klar

Ärendet har hanterats av
styrelsen § 117/17

Pågående

Regionstyrelsen lämnade nytt
uppdrag § 149/17 att FoUberedningen inom ramen för
samverkansavtalet mellan
Region Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder
möjligheten till
forskningssamarbete kring
grön rehabilitering
med syfte att stärka fortsatt
självständighet och
livskvalitet.

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

Höjd ersättning för
hemsjukvård/hembesök Vårdval
Kronoberg – primärvård dn
16RK768

Oberoende av hyrpersonal inom
vården dnr 16RK 2368
(uppdraget återkommer som ett
löpande uppdrag i budget)

Ta tillvara äldres kompetens i
Region Kronoberg dnr 15RK1954

Bonus för rekrytering av
vårdpersonal dnr 15RK1716

Grön rehabilitering dnr 14RK1152
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Reviderade
ekonomistyrningsprinciper för
Region Kronoberg 16RK1160
Delårsrapport Region Kronoberg
17RK729

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Höj säkerheten i
ambulansverksamheten, dnr
15RK1103
Korta väntetiderna till barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, dnr
15RK1903
Utvärdera förändringen av
åldersgräns till länets
ungdomsmottagningar, dnr
16RK1571
Läkemedel till äldre på särskilda
boenden, dnr 16RK780

Ekonomiska morötter för att
förbättra väntetider i vården

Prostatacancercentrum i Region
Kronoberg dnr 17RK467

Mammografi för kvinnor över 74 år

Trafiknämnden

Namnsättning av samtliga bussar i
Kronobergs län, dnr 16RK1036

Regionala
utvecklingsnämnden

Skogsforskning, dnr 15RK1841
Regional strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden, dnr
15RK1016

Pågående

Se Regionstyrelsens
kommentar under
Ekonomiperspektivet

Klar

Uppdrag att vidta åtgärder
med målsättning om ett
resultat på 62 Mkr kan
uppnås m.m..
HSN beslutade om en
åtgärdsplan i juni 2017.

Pågående

Uppdraget ska
återaktualiseras inom Medicin
och akutcentrum (MAC)

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring under
2017.

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring under
2017.

Pågående

Se Hälso och
sjukvårdsnämndens
kommentar under
Invånarperspektivet

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".

Pågående

Arbete pågår för att
undersöka förutsättningar för
att tillskapa ett samlat
cancercentrum. Intern rapport
ska vara klar i maj, och
återkoppling till
regionfullmäktige ska ske i
juni 2018.

Klar

Information lämnas av
verksamheten om
möjligheterna att gå på
mammografi efter 74 år, mot
en avgift.

Klar

Förslaget togs bort i
beredning av budget 2017
pga avsaknad av finansieirng.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala skogsstrategin

Klar

En strategi
inklusive handlingsplan 20172020, antogs av RUN i maj.
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Produktionsstatistik
Produktionsstatistik augusti
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

117 486

116 992

118 700

494

17 jmf 16

17 jmf 15

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök

-1 214

0%

-1%

11 747

12 583

12 279

-836

-532

-7%

-4%

148 048

148 568

140 732

-520

7 316

0%

5%

69 679

73 272

64 728

-3 593

4 951

-5%

8%

3 060

2 816

2 802

244

258

9%

9%

Vårdtillfällen

97

88

94

9

3

10%

3%

Medelvårdtid

32

32

30

-1

2

-2%

6%

Beläggning i %

56

52

88

4

-32

8%

-37%

Primärvård besök annan vårdgiv
Rehabilitering o övr verksamhet
Sjukv.rådgivn besvarade samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Läkarbesök

1 253

1 168

946

85

307

7%

32%

28 907

26 328

26 346

2 579

2 561

10%

10%

14 784

14 274

14 121

510

663

4%

5%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

67 572

73 169

77 725

-5 597

-10 153

-8%

-13%

Vårdtillfällen

16 033

16 994

17 431

-961

-1 398

-6%

-8%

Medelvårdtid

4,2

4,3

4,5

-0,1

-0,2

-2%

-5%

Operationer i SV

2 884

3 007

3 078

-123

-194

-4%

-6%

Förlossningar

1 497

1 515

1 422

-18

75

-1%

5%

Födda barn

1 512

1 530

1 436

-18

76

-1%

5%

92,0

87,8

86,3

4,2

5,7

5%

7%

307,4

344,3

370,9

-36,9

-63,5

-11%

-17%

107 144

104 787

105 933

2 357

1 211

2%

1%

34 309

33 678

32 920

631

1 389

2%

4%

6 551

6 888

6 532

-337

19

-5%

0%

- varav planerade återbesök

44 438

43 765

45 453

673

-1 015

2%

-2%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård
Läkarbesök
- varav akutmottagningarna
- varav akut/oplanerade besök

- varav planerade nybesök

21 846

20 456

21 028

1 390

818

7%

4%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv

99 349

93 751

92 388

5598

6961

6%

8%

Besök i dagsjukvård

38 190

37 139

33 791

1051

4399

3%

13%

7 489

7 433

7 323

56

110

1%

2%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

9 857

10 213

10 642

-356

-785

-3%

-7%

Vårdtillfällen

1 025

1 085

1 014

-60

11

-6%

1%

Medelvårdtid

9,6

9,4

10,5

0,2

-0,9

2%

-9%

Beläggning i %

71,3

67,8

71,9

3,5

-0,6

5%

-1%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,9

52,0

1,1

0,0

2%

0%

6 683

6 680

6 215

3

468

0%

8%

- varav dagkirurgi
Psykiatri

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare

1 948

1 917

1 887

31

61

2%

3%

24 181

23 499

24 239

682

-58

3%

0%
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Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda vpl inkl. perm.

28 764

29 381

28 293

-617

471

-2%

2%

Beläggning i %, inkl perm.

100,3

Disponibla vårdplatser

118,0

102,1

99,5

-1,8

0,8

-2%

1%

118,0

117,0

0

1

0%

1%

12 381

12 638

11 927

-257

454

-2%

4%

69

69

66

0

3

0%

5%

Antal behandlade patienter

50 759

51 844

51 442

-1 085

-683

-2%

-1%

Total patienttid, timmar

73 212

69 927

72 034

3 285

1 178

5%

2%

Röntgen undersökningar

67 557

70 046

68 008

-2 489

-451

-4%

-1%

Röntgen CLV

46 216

48 461

47 578

-2 245

-1 362

-5%

-3%

Röntgen LL

21 341

21 585

20 430

-244

911

-1%

4%

Mammografier

33 418

16 282

25 488

17 136

7 930

105%

31%

9 603

9 516

9 477

87

126

1%

1%

2 956 784

2 743 702

2 705 776

213 082

251 008

8%

9%

24 342

24 093

22 971

249

1 371

1%

6%

187 239

195 482

174 442

-8 243

12 797

-4%

7%

19 337

17 805

18 026

1 532

1 311

9%

7%

Besök, läkare m vårdavtal.

4 727

4 929

6 940

-202

-2 213

-4%

-32%

Besök, läkare m ersättn enligt lag

9 718

9 641

10 068

77

-350

1%

-3%

Delegerade besök sjuksköterskor

2 962

2 439

3 959

523

-997

21%

-25%

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transf.medicin (serolog. analyser)
Mikrobiologiska analyser
Pat och Cyt analyser/remisser
Privata vårdgivare

Besök Sjukgymn, vårdavtal

3 186

3 425

3 274

-239

-88

-7%

-3%

21 225

23 951

24 796

-2 726

-3 571

-11%

-14%

Besök Naprapat

1 152

1 251

1 095

-99

57

-8%

5%

Besök Psykoterapeut

1 111

929

604

182

507

20%

84%

Besök Sjukgymn, ersättn enl lag

71

72

