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Attrahera & rekrytera

• Övergripande regionalt arbete med Region Blekinges 
arbetsgivarvarumärke

• Kompetensbaserad rekrytering

• Koncept För att livet är viktigt

• Årlig marknadsföring, social medier, mässor osv

• Feriearbete

• Handlingsplan för att möta ungdomar 

• Intern stolthet

• Nationellt samarbete för att marknadsföra sektorn



Rekrytera sjuksköterskor

• Kontinuerlig kontakt med BTH
• Återkommande besök på institutionen

• Information om alla vårdavdelningar

• VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
• Huvudhandledare för kvalitetssäkring

• Kontinuerlig uppföljning av VFU

• Pris för bästa VFU-arbetsplats införs

• Gemensam rekryteringsprocess
• Personligt stöd i rekryteringsprocessen

• Intervju i flera verksamheter

• Möjlighet att hospitera



Behålla sjuksköterskor

• Utökat introduktionsprogram 
• Föreläsningar med gruppreflektioner

• Möjlighet att hospitera

• Kliniknära mentorsamtal och reflektionsträffar 

• Kontinuerlig utvärdering och utveckling

• Ledningen träffar nyanställda sjuksköterskor för dialog

• Goda utvecklingsmöjligheter
• Medarbetarsamtal -> kompetensutvecklingsplan

• Karriärmöjligheter
• Utbildningsanställning



Arbetsmiljö

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Riskbedömningar

• TEMP-mätningar

• Medarbetarundersökning

• Schemaläggning

• Stöd från HR & regionhälsan

• Workshop för återhämtning

• Tema-vecka arbetsmiljö

• Handledning, mentorskap

• Reflektionstid



Vaccinationer och covid
Pensionärsrådet

Bengt Wittesjö, 220512



Bältros

• Förutsätter vattkoppor i barndomen

• Aktivering vid försämrat immunförsvar eller hög 
ålder

• Två vaccin
✓ Zostavax: En dos, ca 1500 kr

✓ Shingrix: Två doser, ca 2000 kr/dos



Rekommendation

• Utredning om vaccination mot vattkoppor (barn) och 
bältros (65+) pågår på FoHM.

• NT-rådet (nya terapier) – expertgrupp för Sveriges 
regioner. Ordnat införande av nya (dyra) terapier.

• TLV (tandvårds- och läkmedelsförmånsverket) – tar 
fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag till NT-
rådet.

• Ännu inga beslut eller rekommendationer dvs ingen 
subvention.



TBE – tick borne encefalitis

• Fästingburen hjärninflammation

• Allt vanligare i Sverige, dubblering av antalet fall 
2020 (274 fall) till 2021 (533 fall)

• 3-5 fall/år i Blekinge (9 st 2017), oförändrat 2021 (3 
fall)

• Gratis vaccination för barn i enstaka regioner 
(Sörmland, Uppsala)

• 3 doser à 155 kr (+grundavgift 300 kr) som 
grundvaccination >50 år





Pneumokocker

• Särskilt vaccinationsprogram för äldre

• Kostnadsfri vaccination mot ”lunginflammation” för 
75-åringar

• Rek 65+ och riskgrupper i alla åldrar
✓ Kronisk hjärt-/lungsjukdom, diabetes, dialys

• Kostnad: 215 kr (+300 kr grundavgift)

• Kostnadsfritt i många regioner

• Erbjudande tillsammans med influensa och covid i 
höst



Covid-19

• Ej längre allmän- eller samhällsfarlig fr o m 1/4 -22

• Anmälningspliktig samt smittspårningspliktig inom 
vård och omsorg

• Allt färre fall och lägre andel positiva av testade

• Färre inlagda och färre dödsfall

• Viss farhåga för ny topp i slutet av maj?

• Fortsatt rek om munskydd inom vård och omsorg

• Vaccination bästa skyddet (>90 % skydd mot allvarlig 
sjukdom och död)

• 65 % av 65+ har fått dos 4, sannolikt dos 5 i höst







Handlingsplan för vård som fått anstå
Kjell Ivarsson, 2022-05-12



Bakgrund 
• Största omställningen av hälso- och sjukvården i modern 

tid under pandemin.

• Våg 1-3 av pandemin, belastning på intensivvård, anestesi. 
Stort stöd till andra regioner.

• Arbetat parallellt med vårdköerna. Förändringar i 
prioritering. Vissa patienter har fått akuta problem som 
fått prioriteras.

• Arbetat parallellt med den vård som inte fått anstå, 
exempel cancervård.

• Uppdämt behov inom vissa område. Kroniska sjukdomar 
och återbesök.

• Remiss till specialistvård ökat sedan 2018.

HSF



Handlingsplan för vård som fått anstå

• Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om 
handlingsplan för vård som fått anstå:
• 17 juni 2021

• 21 oktober 2021

• 24 mars 2022

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN



Handlingsplan 2021

• Totalt 17 mnkr avsatt för extrasatsningar
• Vårdplatser för rehabilitering av covid-patienter

• Utredningar inom psykiatrin

• Hyrläkare till mottagningar

• Hyrsjuksköterskor anestesi

• Extrasatsningar operation – övertid, slutstäd, inköp 
utrustning

• Köpt vård – skickat patienter till privata vårdgivare

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN



Resultat 2021

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

51%

FÖRSTA BESÖK I 
SPECIALISERAD 

VÅRD

51% har väntat 90 
dagar eller kortare 

mars 2021

53%

OPERATION/
ÅTGÄRD I 

SPECIALISERAD 
VÅRD

53% har efter beslut 
om behandling 

väntat 90 dagar eller 
kortare augusti 2021

Lägst 2021

73%

FÖRSTA BESÖK I 
SPECIALISERAD 

VÅRD

73% har väntat 90 
dagar eller kortare 

december 2021

71%

OPERATION/
ÅTGÄRD I 

SPECIALISERAD 
VÅRD

71% har efter beslut 
om behandling 

väntat 90 dagar eller 
kortare december 

2021

December 2021

72%

FÖRSTA BESÖK I 
SPECIALISERAD 

VÅRD

72% har väntat 90 
dagar eller kortare 

december 2021

60%

OPERATION/
ÅTGÄRD I 

SPECIALISERAD 
VÅRD

60% har efter beslut 
om behandling 

väntat 90 dagar eller 
kortare december 

2021

Riket December 2021



Handlingsplan 2022

• Totalt 85 mnkr avsatt för extrasatsningar
• Extrasatsningar i primärvården för årskontroller

• Vårdplatser för rehabilitering av covid-patienter

• Utredningar inom psykiatrin

• Hyrläkare till mottagningar

• Hyrsjuksköterskor anestesi

• Extrasatsningar operation – övertid, slutstäd, vårdassistenter 

• Kvällsmottagningar

• Köpt vård – skickat patienter till privata vårdgivare

• Samt övriga långsiktiga satsningar på hälsofrämjande och rehabilitering, nära 
vård, patientinflytande kapacitetsstyrning och kunskapsstyrning, vårdlots

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN



Resultat 2022

• Svårt att hitta kapacitet hos andra vårdgivare samt 
många patienter tackar nej till att få vård utanför 
regionen. Inom ortopedi har dock patienter fått vård 
i Skåne

• Svårt att få in inhyrd personal i den omfattning som 
handlingsplanen kräver

• Istället
• Extrasatsningar genomförs i större utsträckning med 

vår egen personal

• Arbetsförändringar, flytt av arbetsuppgifter mellan 
olika yrkeskategorier

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN



Resultat 2022

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

51%

FÖRSTA BESÖK I 
SPECIALISERAD 

VÅRD

51% har väntat 90 
dagar eller kortare 

mars 2021

53%

OPERATION/
ÅTGÄRD I 

SPECIALISERAD 
VÅRD

53% har efter beslut 
om behandling 

väntat 90 dagar eller 
kortare augusti 2021

Lägst 2021

75%

FÖRSTA BESÖK I 
SPECIALISERAD 

VÅRD

75% har väntat 90 
dagar eller kortare 

mars 2022

72%

OPERATION/
ÅTGÄRD I 

SPECIALISERAD 
VÅRD

72% har efter beslut 
om behandling 

väntat 90 dagar eller 
kortare mars 2022

Mars 2022

71%

FÖRSTA BESÖK I 
SPECIALISERAD 

VÅRD

71% har väntat 90 
dagar eller kortare 

mars 2022

59%

OPERATION/
ÅTGÄRD I 

SPECIALISERAD 
VÅRD

59% har efter beslut 
om behandling 

väntat 90 dagar eller 
kortare mars 2022

Riket Mars 2022

Tillgängligheten försämrades under januari och februari 2022 p g a ny covidvåg. Återigen fler inneliggande 
covid-patienter, men också många covid-sjuka av personalen, vilket innebar personalbortfall.



Uppföljning

• Viktigt lärande – nya arbetsmetoder som utvecklats 
under pandemin. Måste hålla i detta. Exempel 
förflyttning av verksamhet från operation till 
mottagning.

• Tillgänglighet – en grupp som arbetar med detta 
psykiatri, specialiserad vård och primärvård. Vårdlots 
en central funktion.

• Mer planerad operationsverksamhet i Karlshamn 
under sommaren jmf med tidigare år.

HSF



Dolt/ skyddat telefonnummer
Magnus Andersson, 12/5 



Ämnet

• Vad gäller kring telefonnummer 

från olika vårdinstanser till 

privatpersoner vad gäller 

exponering av avsändarens 

telefonnummer kontra ”dolt 

nummer”



Tekniska möjligheter

• Innan 2012 var alla samtal från sjukvården i 

Blekinge ”dolt nummer” 

• 2012 förde vi in möjlighet att visa 

verksamhetens telefonnummer när de ringer 

patienten

• Önskemål finns att visa ett textmeddelande 

t ex ”Region Blekinge” tyvärr klarar inte 

tekniken detta



Omvärlden 
• Bara att svara är inget farligt

• Visst, även bluffsamtal kan komma 

från dolda nummer och skojarna vill att du 

svarar för att kunna manipulera dig. Men att 

bara svara är inget farligt, enligt 

Telekområdgivarna, utan det är hur du agerar 

som gör skillnad. – Man tar aldrig någon risk 

bara för att man svarar.30 sep. 2021



Verksamheten

• De flesta av Region Blekinges  

verksamheter visar telefonnumret,  

t ex om ni ringt vårdcentralen och 

blir uppringda

• Sjukvårdens verksamheter väljer i 

vissa scenarier att inte visa 

telefonnumret när de ringer, ett skäl 

är patientsäkerhet



Exempel palliativmedicin

Från Palliativmedicin är detta sällan ett problem att 

det inte är någon som vågar svara. Alla ssk-telefoner 

visar skyddat nummer när någon ringer från dem, 

sedan har vi vår ”mottagningstelefon” där det syns att 

det är Palliativas tel.nr som ringer som vi kan använda 

om det är patienter som uttryckt att man inte svarar på 

skyddat nummer.  

Att släppa ut alla nummer skulle vara en 

patientsäkerhetsrisk, då patienter kanske ringer till 

”sin” ssk som har semester och då inte tror att det går 

att nå någon från mottagningen. 



Vad händer nu

• Frågor/ funderingar

• Återkomma i höst då även 

verksamheten medverkar och 

svarar på era frågor
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