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Patientmaktslagen 2015

• Du som patient har rätt att välja utförare av offentligt 
finansierad primärvård och öppen specialistvård i 
hela landet, du kan också fritt välja mellan alla 
behandlingsalternativ.

• Alla ska få sina medicinska behov bedömda på 
samma sätt, men vårdgarantin gäller bara regionens
egna invånare.

• Den nuvarande informationsplikten utvidgas, vilket 
innebär att du som patient ska få information om ditt 
hälsotillstånd



Patientlagen - fortsättning

• Möjligheten till en ny medicinsk bedömning ska 
utökas.

• Barnens inflytande över sin vård ska bli tydligare.

• Du som patient ska kunna välja en fast läkarkontakt i 
ett annan region.

• Om du som patient får vård i annan region ska du 
själv betala din resa.



Egenremiss – egen vårdbegäran
läs mer på 1177 vårdguiden

• Specialistvård du kan kontakta direkt

• Specialistvård som kräver remiss

• Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård i Blekinge kan du hitta 
information om vissa mottagningar, var de ligger, 
kontaktinformation och telefontider.

https://www.1177.se/Blekinge/hitta-vard/


fortsättning 1177 vårdguiden

• Välja specialistvård i annan region

Du kan ta reda på vilka regioner som kräver 
remiss och för vilken typ av vård på SKR:s 
webbplats

-Remisskrav i olika regioner och landsting.

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/halsoochsjukvard/ersattningssystem/ersattningssystemispecialiseradvard.2152.html


Den nationella vårdgarantin
• Kontakt med primärvården samma dag

• Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av 
en legitimerad vårdpersonal

• Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar

• Behandling påbörjad inom 90 dagar

• Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin? 
(Vårdgarantin gäller bara i din region)

• Om du inte får vård inom tidsgränserna ska annan 
mottagning erbjudas, inom eller utanför den egna 
regionen



TACK FÖR MIG ☺



Parkeringar Region Blekinges 
vårdlokaler 
Pensionärsrådet 2022-03-10

Håkan Frej, Regionservice



Agenda

• Redovisning parkeringsmöjligheter inom region 
Blekinge. 

• Parkeringskarta inom sjukhusområdet Karlskrona 
och Karlshamn

• Brunnsgården, placering parkeringsautomat

• Borggården, möjlighet till icke-handikapplatser?

REGIONSERVICE



Parkering inom egna fastigheter

• Betalmöjligheter för parkering:
• Mynt (sjukhusområdena)

• Kontokort (kortet måste vara tillgängligt för internetköp)

• Parkerings-app

• Fri parkering medan man tankar sin elbil (sjukhusområdena)

REGIONSERVICE



Parkeringsmöjligheter inom region Blekinge –
Elfordon  
• Det finns möjlighet att ladda sitt elfordon vid angivna 

platser inom sjukhusområdet Karlskrona och Karlshamn. 

• Betalningsfunktion hanteras inte genom regionen utan är 
leverantörknyten genom instruktion på laddstolpen. I avgift 
för laddning ingår parkeringsavgift. 
• Leverantör Karlskrona: Affärsverken

• Leverantör Karlshamn: Karlshamn energi. 

REGIONSERVICE



Parkeringar utanför regionens fastighet och inhyrda 
lokaler 

Kommunen alt, privat bevakningsföretag

• Mynt  

• Kontokort (kortet måste vara tillgängligt för internetköp)

• Parkerings-app (flera olika leverantörer)

REGIONSERVICE



REGIONSERVICE

Parkeringskarta 
Sjukhusområdet Karlskrona



REGIONSERVICE

Parkeringskarta 
Sjukhusområdet Karlshamn



Brunnsgården 

• Privat fastighet

• Parkeringsautomaten är placerad på framsidan av 
Brunnsgården. Parkeringsautomaten på baksidan 
av vårdcentralen togs bort i oktober 2020 då det 
inte var så många som betalade i den. 

• From oktober 2020 är det inte möjligt att betala 
med mynt. 

REGIONSERVICE



Borggården, möjlighet till icke-handikapplatser?

• Borggården erbjuder 
enbart handikapplatser

• Platserna används 
frekvent så det blir svårt 
att göra förändring för 
att kunna möta icke-
handikapplatser

• Återkommande analys 
av parkeringsbehovet 

REGIONSERVICE



Regional utveckling i Blekinge

Utmaningar, 
möjligheter  

handlingar

Peter Lilja Regiondirektör



Vision och uppdrag

Vår vision är "Den bästa livsmiljön för 

hållbar tillväxt och hälsa".

Region Blekinges uppdrag är att främja 

en hållbar utveckling i hela Blekinge. 

Våra ansvarsområden är hälso- och 

sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, 

infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och 

bildning. 



Regional utveckling 
handlar om..

…en långsiktig hållbar utveckling 
och tillväxt samt hög livskvalitet.

Genom att tillsammans arbeta för  
attraktiva livsmiljöer och ett 
expansivt näringsliv med god 
kompetensförsörjning kan vi skapa 
de bästa förutsättningarna för att få  
fler att leva, arbeta och utvecklas i 
Blekinge. 



Regional utvecklingsarbete handlar 
om att få många olika aktörer på 
flera nivåer att gå åt samma håll 
och att vara länken mellan 
kommunal nivå, nationell nivå och 
EU-nivå.



Blekinges befolkningsutveckling
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Källa: SCB och bearbetningar av Region Blekinge. 

Tre senaste åren – 750 

personer 



Befolkningsutvecklingen i Sverige
2017-2021
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Svag tillväxt för att ligga i 

södra Sverige

Olika kommungrupper

- storstäder och 

pendlingskommuner nära 

storstäder som vuxit mest 

under 2000-talet

- Grupperna  mindre stad 

och pendlingskommun 

nära mindre stad har haft 

en svagare utveckling

Källa: SCB och bearbetningar av Region Blekinge. Befolkningsutveckling 2017-2021 per region. 



- Skillnader inte bara 

mellan regioner och 

kommuner 

- Större tätorter och 

företrädesvis nära kusten 

växer

Källa: SCB och bearbetningar av Region Blekinge. 



Hur mår Blekinge?

Befolkningsantal 
& flyttnetto

Demografisk 
försörjningskvot

Antal gästnätter

Självskattad hälsa Antal sysselsattaUtbildningsnivå

Tillgång till bredband

BostadsmarknadResande med 
kollektivtrafik

Antal nya företag

Klimatpåverkande 
utsläpp



Inrikes flyttnettot fortsatt negativt 
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Källa: SCB och bearbetningar av Region Blekinge. Årligt genomsnitt 2017-2020 samt 2021. 

År Inrikes flyttnetto

2016 -555

2017 -776

2018 -645

2019 -678

2020 -529

2021 -304

fler inflyttningar och färre 

utflyttningar

Nettot förbättrades för både 

kvinnor och män, men fortsatt 

negativt

Stora delar av det negativa 

nettot uppstår bland unga 

vuxna



Regionalt Utvecklingsansvar 
-vi styrs av våra huvudstrategier

• Ta fram och fastställa en strategi för 

utvecklingen i hela länet

• Samordna insatser för att genomföra 

denna strategi 

• Upprätta och fastställa Länsplaner för 

transportinfrastruktur

• Besluta om medel för regionalt 

tillväxtarbete

• Uppgifter inom ramen för EU:s 

strukturfonder

• Följa upp och redovisa resultaten till 

regeringen

Vad innebär ansvaret?



Växtplats Blekinge –
Regional utvecklingsstrategi 2022-

2030

Den regionala utvecklingsstrategin 

ska leda till att fler ska vilja leva, 

arbeta och utvecklas i Blekinge. 

Blekinge ska vara en växtplats för 

människor, företag och hållbara 

lösningar.





Blekinges utmaningar och möjligheter
-öka Sveriges konkurrenskraft, satsa på Blekinges infrastruktur



Blekinges infrastruktur med koppling till omvärlden

REGIONAL UTVECKLING



Smart specialisering (S3)

Blekinges arbete med smart specialisering landar i tre huvudsakliga 

specialiseringsområden. Genom att mobilisera inom dessa 

specialiseringar så kan vi skapa förutsättningar för utveckling och 

spets samtidigt som de insatser som görs kan få spridningseffekter 

även till andra områden. Innovationsråd stödjande i process

1. Fordon - formnings- och marin teknologi 

2. Tech - digitalisering och smartare samhällen 

3. Missions - med fokus på samhällets utmaningar 



Positionspapper för framtiden – regionsamverkan 
Sydsverige



Slutsatser

• Svag befolkningsutveckling för att ligga i de södra delarna av Sverige, tillsammans med Kalmar

• Karlskrona är inte en lika stark motor som flera andra regionala centrumstäder, vilket är viktigt att 
vända!

• Många unga vuxna lämnar länet, vilket påverkar den demografiska strukturen – en struktur som blir 
allt mer utmanande. Tvådelad utmaning:

• Hög försörjningskvot – färre ska försörja fler.  Om arbetskraften inte växer i takt med 
befolkningen i ej arbetsför ålder finns en risk att skatteintäkterna inte är tillräckliga för att täcka 
de ökande kostnaderna.

• Låg arbetskraftstillväxt innebär utmaningar för regionens kompetensförsörjningen. Samtidigt 
som det finns ökade välfärdsbehov.

• Olika förutsättningar i olika delar av länet ur ett demografiskt perspektiv

Tack!



Årsbokslut 2021

• Resultat +387 mnkr
• Verksamhetens resultat +141 mnkr

• Finansnetto +246 mnkr

REGIONSTABEN



Resultaträkning

REGIONSTABEN



Hur hanteras resultatet?

• Finansnetto
• Effekt av finansmarknaden

• Värdepapper ska redovisas enligt marknadsvärdering

• 2021 marknadsvärdet ökade

• 2022 marknadsvärdet minskande första två månaderna (-137 mnkr)

• Fokus verksamhetens resultat

REGIONSTABEN



Verksamhetens resultat

• Verksamhetens resultat +141 mnkr
• Ingen RUR (resultat utjämnings reserv) sedan tidigare

• Resultat över 2% av skatter och statsbidrag (ca 120 mnkr) kan läggas i 
RUR (21 mnkr)

• Inga återställande krav sedan tidigare

• Resultatet förstärker egna kapitalet
• Likviditeten har förbättrats vilket ger bar förutsättningar för kommande 

investeringsbehov

•

REGIONSTABEN



Utrymme 2022

• Satsning personal under 2021
• Bonus till samtliga medarbetare 3000 kr, december

• Beslut förstärka lönerevisionen 2021 med ca 1,2%

• Lönerevisionsutrymme 2022 2,7%
• Beslut i Planeringsdirektiv att öka utrymmet med 0,5% jmf index

• Särskilda medel, statsbidrag, finns för arbete med uppskjutenvård
• Blekinge ca 90 mnkr

• HSN arbetar med plan för arbetet

REGIONSTABEN
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