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Så här läser du
årsredovisningen
Det här är Region Blekinges samlade årsredovisning för 2019.
Det är Region Blekinges viktigaste dokument för att följa upp
vilka insatser som gjordes under det gångna året. Årsredovisningen sammanställer hur organisationen lyckades leva upp
till målen i regionplanen.
Redovisningen innehåller två olika huvudavsnitt: förvaltningsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen i Region
Blekinge och belyser sådant som inte framgår av balans- eller
resultaträkningarna men som är viktigt för bedömningen
av regionen. Utgångspunkten för förvaltningsberättelsen är
de övergripande målområden Region Blekinge presenterade
i regionplanen 2019–2021. I den ekonomiska redovisningen
återges finansiell redovisning: resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys.
Sist i årsredovisningen finns bilagor som presenterar en
sammanställning av årsstatistik för Region Blekinge. Här finns
också revisionsberättelsen, som redogör för Region Blekinges
revisorers granskning av räkenskaper och verksamhet.

Innehållsförteckning
Region Blekinge fyller ett år

4

Det här får du för dina skattepengar

6

Hänt under året

8

Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling

11

Den kommunala koncernen

12

Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning

18

Händelser av väsentlig betydelse

20

Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten

22

God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning

24

Balanskravsresultat

28

Förväntad utveckling

30

Perspektivet invånare och samhälle

32

Perspektivet kvalitet och process

40

Perspektivet kompetens

44

Perspektivet miljö och hållbarhet

54

Perspektivet ekonomi

60

Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning

69

Investeringsredovisning

74

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning

79

Bilagor
Årsstatistik

95

Revisionsberättelse

102

Ordlista

104

4

Region Blekinge fyller ett år
Sedan den 1 januari 2019 är det Region Blekinge som leder utvecklingen
för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.
– Blekinge är ett av de minsta länen men litenheten kan vara en
styrka, säger regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M).
För ett år sedan gick dåvarande kommunalförbundet,
Region Blekinge, samman med Landstinget Blekinge
och nya Region Blekinge bildades. Målet med att
samla viktiga samhällsfrågor i en och samma
organisation är att skapa bättre förutsättningar
för ett långsiktigt och sammanhållet arbete för
ett attraktivt Blekinge.
– De två organisationerna hade flera viktiga
uppdrag som angränsade till varandra, till exempel
folkhälsoarbetet. När vi nu finns i samma organisation kan vi fokusera bättre, säger regiondirektör
Peter Lilja.
– Den som bor i Blekinge, förväntar sig givetvis
att få lika bra vård som den som bor i en större
region eller i närheten av ett universitetssjukhus.
Men eftersom en del vård är mycket kvalificerad
och specialiserad, kan jag ibland som patient
få åka lite längre och det tror jag de allra flesta
människor har förståelse för. Det viktiga är att jag
som patient får vård av hög medicinsk kvalitet,
säger Lennarth Förberg.

GENOMFÖRDA FÖRBÄTTRINGAR
OCH GOD SAMVERKAN
I samband med regionbildningen antogs en ny vision
– Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god
hälsa. Visionen vägleder organisationen och med
den som utgångspunkt har en rad förbättringar
genomförts under året. Ett exempel är den fortsatta utbyggnaden av kollektivtrafiken vilken har
resulterat i att det kollektiva resandet ökar. Andra

exempel är satsningar på ett attraktivt kulturutbud,
till exempel etableringen av en dansscen i Karlshamn och breda hälsoförebyggande insatser, som
screening av tarmcancer och PSA-prov för prostatacancer. Region Blekinge driver också ett långsiktigt
miljö- och hållbarhetsarbete, vilket bland annat har
resulterat i att organisationens klimatpåverkan för
transporter har minskat.
Under det gångna året har Region Blekinge också
inlett arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi.
God samverkan med olika aktörer i samhället,
inte minst länets kommuner, är nödvändigt för att
nå framgång.
– Vi har etablerat väl fungerande samarbetsforum både på politisk nivå och på tjänstepersonsnivå. Här är vår litenhet definitivt en fördel: det är
lätt att samlas och lätt att komma överens om
gemensamma lösningar, säger Lennarth Förberg.

FRAMTIDA UTMANINGAR
Hälso- och sjukvården i Blekinge, liksom i övriga
landet, har stora utmaningar. Idag är möjligheterna
att bota eller lindra många sjukdomar stora. Andelen
invånare som blir äldre och behöver mer vård fortsätter öka. Men de ekonomiska förutsättningarna
motsvarar inte behoven. Region Blekinges ekonomiska resultat för 2019 blev plus 61 miljoner kronor,
men när hänsyn tagits till balanskravet blev överskottet 4,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras
av goda finansiella intäkter. Däremot gick hälsooch sjukvården och tandvården med underskott.
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Lennarth Förberg och Peter Lilja.

– Det är positivt att vi inte behöver återställa ett
negativt resultat. Men det är självklart inte bra att
dessa verksamheter går minus. Vi planerar för stora
investeringar i nya byggnader och ny digital teknik
för att bättre möta invånarnas behov och effektivisera vårt eget arbete. Till det behövs pengar. Vi kan
konstatera att sjukvården i Blekinge är förhållandevis dyr jämfört med närliggande regioner därför
måste vi sänka kostnaderna, säger Peter Lilja.

som inte är anställd hos oss. Målet är inte att
avskaffa all hyrpersonal. Men när vi måste anlita
hyrpersonal för att klara den löpande verksamheten, får det flera negativa konsekvenser. Ibland
är det nödvändigt att hyra in, till exempel om det
behövs en specifik kompetens. Det är därför viktigt
att vi tillsammans fortsätter arbeta för att minska
inhyrningen, säger Lennarth Förberg.

FRAMTIDA MÖJLIGHETER
FORTSATT ARBETE FÖR ATT VARA EN
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Region Blekinge är en av länets största arbetsgivare,
med cirka 5 000 medarbetare. Att vara en attraktiv
arbetsgivare är en prioriterad uppgift för Region
Blekinge, som arbetar brett med olika insatser för
att behålla och rekrytera medarbetare. Varje år
följer Region Blekinge upp hur man uppfattas som
arbetsgivare och resultatet från den senaste mätningen är positivt.
– En bra arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter,
konkurrenskraftiga löner och att varje medarbetares
kompetens tas tillvara är viktiga faktorer för att vara
en attraktiv arbetsgivare, menar Peter Lilja.
Men det finns yrkesgrupper som är svårrekryterade. Exempel på det är tandläkare, sjuksköterskor
och läkare. Det har inneburit att marknaden för
hyrpersonal fortsätter att växa. Sveriges regioner
bedriver sedan ett antal år tillbaka ett gemensamt
arbete för att minska beroendet av hyrpersonal.
– Kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet är
det viktiga. Därför kan vi behöva hyra in personal

När nu Lennarth Förberg och Peter Lilja blickar
framåt ser de stora möjligheter för både organisationen och länet. Fortsatta satsningar på att förbättra sjukvården, utvecklingen av den nära vården
och inrättandet av en närakutmottagning i Karlshamn är viktiga förändringar som ska göra vården
i Blekinge ännu bättre. Digitaliseringen är högt prioriterad liksom insatser för att stimulera innovation
och företagande.
– Att länet utvecklas väl, att människor vill leva
och arbeta här i Blekinge och att vi har entreprenörer
som utvecklar vårt arbetsliv är viktigt av många skäl.
För oss som organisation innebär det att skatteintäkterna stärks, vilket i sin tur är en förutsättning
för att vi ska kunna utveckla samhällsservicen,
säger Lennarth Förberg.
Han och Peter Lilja är båda uppvuxna i Blekinge
och har valt att stanna kvar i länet.
– Jag kan inte tänka mig en bättre livsplats
i världen, säger Peter Lilja.
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Det här får du
för dina skattepengar
Skattepengarna är Region Blekinges viktigaste inkomstkälla. År 2019 betalade varje
invånare 25 366 kronor i skatt till Region Blekinge. En annan viktig inkomstkälla är
statsbidrag. Tillsammans med patientavgifter, såld vård, sålda varor och tjänster,
intäkter från kapital och övriga intäkter blir det totalt 42 040 kronor per invånare
och år som går till att finansiera Region Blekinges verksamhet.

Totala intäkter under 2019

Intäkter under
per invånare

2019

Regionskatt
Statsbidrag
Avgifter från patienter/kunder
Försäljning av sjukvård
Försäljning av varor och tjänster
Övriga intäkter
Finansiella intäkter

42 040
Av varje hundralapp

25 366
10 132
1 824
1 454
1 454
777
1 034

kronor per
invånare

6 710

MILJONER KRONOR

53,6%
Blekinge har 159 606 medborgare, varav
53,6 procent är i yrkesverksam ålder (20-64 år).

De

5 vanligaste

HUVUDDIA GNOSERNA FÖR LÄKARBESÖK
I ÖPPENVÅRDEN VAR:
antal diagnoser

som EN INVÅNARE i Blekinge
tjänade år 2019 gick

12,04
kronor till
regionskatt

Smärtor från buk och bäcken
Essentiell hypertoni
(högt blodtryck utan känd orsak)
Andra sjukdomstillstånd
i mjukvävnader
Ryggvärk
Smärta och värk

9 083
8 785
7 780
6 767
6 619
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Kostnader

under

2019

41 658

kronor per invånare

Trafik

3 356

Övriga kostnader

2 845

Serviceverksamhet

5 432

Finansiella
kostnader
Hjälpmedelsverksamhet

485
Kultur

Hälso- och sjukvård

27 060
Regional
utveckling

75

Folkhögskoleverksamhet

509 229 1435 232
Tandvård

Siffrorna gäller kronor per invånare

26 174
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RESOR

2019
Året som gått

görs varje dag
i kollektivtrafiken.

1316
måltider

261

PERSONER

besöker psykiatrin
och habiliteringen.

serveras till
patienter och
personal.

EN VANLIG DAG I REGIONEN

Hänt under året
JANUARI
Blekinge folkhögskola inleder sitt 150-årsjubileum.
Folkhögskolan startade 1869 och har sedan dess
haft stor betydelse för de personer som studerat,
bott, arbetat och levt på skolan. För att uppmärksamma jubileet arrangeras ett flertal konserter,
föreläsningar och teaterföreställningar under året.
Dessutom arrangeras en tidsresa tillbaka till 1909
där tidsenliga kläder och saker står i fokus.

Blekingesjukhuset näst bäst i landet på att förhindra
trycksår hos sina patienter.

MAJ

En undersökning från Cancerfonden visar att Blekinge har Sveriges kortaste väntetid för operation
av prostatacancer. Väntetiden är ungefär 100 dagar
från det att patienten får en remiss till den första
behandlingen. Det kan jämföras med genomsnittet
i Sverige, som är 135 dagar.

Den upprustade Blekingeleden invigs. Blekingeleden har funnits sedan 1982, men har nu uppdaterats och utökats för att täcka hela Blekinge, från
Sölvesborg i väst till Bröms i nordost. Upprustningen
har gjorts av Blekinges kommuner tillsammans
med Region Blekinge.
Blekinges gyn- och kvinnohälsovårdsmottagningar
blir hbtq-certifierade. Certifieringen får man genom
en utbildning som riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter håller i. Meningen med utbildningen är att öka personalens kunskap kring olika
könstillhörigheter och sexualiteter.

MARS

JUNI

Enligt patienterna finns den bästa hörselvården
i Blekinge. Region Blekinge placerar sig nämligen
på första plats i två av tre möjliga indikatorer. Detta
visar resultaten från det nationella kvalitetsregistret
för hörselrehabilitering. Blekinges hörselvård placerar sig på första plats i områdena tillfredsställelse/
nytta och funktion. I området kontakt/information
placerar Blekinge sig på en tredje plats.

Xenia Klein och Rosalia Ramirez tilldelas ateljéstipendium 2019. Ateljéstipendiet delas ut till unga,
yrkesverksamma konstnärer i Blekinge. Stipendiet
vänder sig till konstnärer som behöver plats för att
utveckla ett projekt, en gestaltning eller vill experimentera med nya format.

FEBRUARI

APRIL
Allt färre patienter i Blekinge får trycksår när de
ligger på sjukhus. Andelen har halverats, från 6,6
procent år 2018 till 3,7 procent år 2019. Det gör

AUGUSTI
Det blir möjligt att ladda sin elbil vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Det finns sedan tidigare också
laddplatser för elbilar vid Blekingesjukhuset i Karlshamn. Satsningen är en del av Region Blekinges
miljö- och hållbarhetsarbete.
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BESÖK I VÅRDEN
Beräknat på 365 dagar för 2019.

personer besöker

folktandvården.
TOPP

5

SÖKTA ORD

i Sverige på 1177.se
1 Barn och unga som mår dåligt
2 Ögoninflammation

Sjukvårdsrådgivningen

1177

3 Egenremiss
4 Receptförnyelse
5 Bältros

SEPTEMBER
Det första spadtaget tas till den nya ambulansstationen i Torskors i Karlskrona. Våren 2021 ska
moderna och ändamålsenliga lokaler stå redo för
ambulansverksamheten. Placeringen i Torskors,
med närhet till E22, ger bättre förutsättningar för
ambulansen att nå prioriterade larm inom ett större
geografiskt område.

OKTOBER
Region Blekinge har flest överlevande i landet efter
hjärtstopp på sjukhus. Blekinge ligger främst i landet
vad gäller flest antal räddade liv per 100 sjukhusbäddar och år.
Teatersmedjan i Blekinge tilldelas Region Blekinges
kulturpris 2019. Region Blekinge delar varje år ut ett
kulturpris till en person eller förening som har utfört
en värdefull gärning inom kulturområdet.
Den efterlängtade ambulansstationen i Karlshamn
invigs. Förutom att tillgodose verksamhetens krav har
ambitionsnivån varit hög även när det gäller miljökrav.
Ambulansstationen i Karlshamn är Region Blekinges
(dåvarande landstingets) första byggprojekt som når
nivå silver enligt konceptet Miljöbyggnad.
Susanne Demåne, en konstnär som ägnar sig åt
måleri och skulpturer, tilldelas Blekinges turismpris
på Guldeken-galan. Region Blekinge delar ut Blekinges turismpris till en person eller ett företag
inom turismnäringen i Blekinge som gjort något bra
inom nytänkande och hållbarhet.

NOVEMBER
Avdelning 61 på infektionskliniken tilldelas patientsäkerhetspriset 2019. Avdelningen får priset för
hanteringen av en extraordinär situation utan att

1256
personer gör

besök på
vårdcentralerna
och jourcentralerna
(inklusive privata
vårdcentraler).

tar varje
dag emot

245

samtal

958
personer besöker

Blekingesjukhuset.

tappa fokus på patientsäkerheten. Avdelning 61
prisas för sitt ledarskap, en kultur som fokuserar på
att följa hygienrutiner och sitt aktiva arbete med att
motverka vårdrelaterade infektioner. Syftet med
patientsäkerhetspriset är att stödja och uppmuntra
arbetsplatser i Region Blekinge som arbetar systematiskt för att trygga en god och patientsäker vård.
Magnus Ekström, överläkare i lungmedicin på
medicinkliniken, tilldelas Vetenskapsrådets stora
forskningsanslag till klinisk forskning. Anslaget går
till forskning om hur man kan lindra andnöd. Anslaget
är på 5,5 miljoner kronor under tre år, med förlängning med lika mycket under ytterligare tre år, totalt
11 miljoner kronor under en sexårsperiod. Forskningen leds från Blekingesjukhuset där också en del
av den genomförs.
Region Blekinge inför tjänsten sms-livräddare.
När SOS Alarm får ett samtal om misstänkt hjärtstopp larmar de ambulans och sms-livräddare. De
som är registrerade som frivilliga sms-livräddare
i Blekinge får ett larm i mobiltelefonen om de
befinner sig i närheten av platsen.
Region Blekinge, tillsammans med Blekingearkivet,
Blekinge museum och Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg, delar varje år ut ett pris till en person som
är framstående inom kulturarvsområdet. År 2019
går kulturarvspriset till textilartisten Mimmi Nilsson.

DECEMBER
Blekinge blir första regionen som är Krav-certifierad
på nivå två. Det innebär att köken och restaurangerna på Blekingesjukhuset nu serverar mat lagad på
drygt 50 procent Krav-godkända livsmedel. Därmed
är Region Blekinge den första regionen i landet som
har blivit certifierad på den här nivån.
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Förvaltningsberättelse
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Översikt över
verksamhetens utveckling
Region Blekinge redovisade ett resultat på 61,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019. I tabellen nedan
lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.
2019 påverkades i stor utsträckning av sammanslagningen mellan kommunalförbundet Region
Blekinge och Landstinget Blekinge, vilket gör det
svårt att göra en jämförelse med tidigare år. Regionskatten ökade med 85 öre jämfört med 2018. Fullmäktige beslutade 2018 att höja utdebiteringen av
skatt med 40 öre från och med 2019. Utöver detta
höjdes skatten med 45 öre vid skatteväxlingen
mellan regionen och länets fem kommuner i samband med regionbildningen den 1 januari 2019. Den
höjda skatten var den främsta orsaken till att skatteintäkterna ökade kraftigt jämfört med tidigare år.

Årets resultat blev positivt för första gången på
flera år. Detta berodde dock främst på ett stort
överskott i finansverksamheten. Det bör nämnas att
2018 års resultat var positivt (53,1 miljoner kronor)
innan det räknades om med anledning av ändrade
regler i den nya redovisningslagen. Kommunalförbundet Region Blekinge hade både låg likviditet
och soliditet så sammanslagningen påverkade dessa
nyckeltal negativt. Likviditeten och soliditeten påverkades också negativt av den kraftiga investeringsfas Region Blekinge befinner sig i. Likviditeten påverkades också av att investeringarna ännu så länge
har gjorts utan extern finansiering. Investeringarna
kommer att vara höga även de följande åren och då
kommer det behövas extern finansiering.

2019

2018*

2017

2016

2015

Verksamhetens intäkter (mnkr)

1 092,5

820,3

747,8

761,9

763,9

Verksamhetens kostnader (mnkr)

6 576,6

5 854,4

5 672,0

5 434,3

5 182,0

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)

5 452,9

4 983,2

4 849,1

4 635,8

4 360,8

Finansnetto (mnkr)*

92,9

-26,9

-1,7

27,2

41,4

Årets resultat (mnkr)*

61,8

-77,8

-77,0

-9,3

-16,0

Soliditet (%)

29,3

31,4

32,2

34,7

35,6

Kassalikviditet inklusive pensionsplaceringar (%)

186

211

222

225

226

Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (%)

60

83

96

100

107

402,2

489,9

233,3

273,6

233,5

60,3

57,3

51,9

63,9

69,6

5 125

4 946

4 938

4 919

4 907

Investeringar (mnkr)
Självfinansieringsgrad (%)
Antal anställda

*Utfall 2018 är omräknat med anledning av ny redovisningslag, se vidare under redovisningsprinciper.
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Den kommunala koncernen
Region Blekinges samlade verksamhet bedrivs i regionens nämnds- och förvaltningsorganisation. Region Blekinge har även ett antal koncernföretag och ägarintressen
i andra företag och organisationer. En viss del av verksamheten har överlämnats
till privata utförare. En fullständig översikt av Region Blekinges verksamhet visas
i organisationsschemat nedan.

Region Blekinge

Andra företag med
ägarintressen

Nämnd och
styrelse

Koncernföretag

Regionstyrelsen

Blekingetrafiken AB
(100%)

E22 AB (20%)

Hälsoval primärvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Stiftelsen Blekinge
museum (50%)

Kust till kust AB (12,5%)

Privatpraktiserande
tandläkare

Tandvårdsnämnden

Almi företagspartner
(49%)

Öresundståg AB (12%)

Privata vårdgivare
specialistvård

Regionala utvecklingsnämnden

AB Regionteatern
Blekinge/Kronoberg (29%)

AB Transitio (5%)

Privata vårdgivare sjukvårdande behandling

Kultur- och bildningsnämnden

Rockneby vind AB (30%)

Kommunalförbundet
Svenskt ambulansflyg (1,6%)

Trafikentreprenörer

Trafiknämnden

Samtrafiken Sverige
AB (1,8%)

Patientnämnden

LÖF (1,6%)

Samverkansnämnden
i Blekinge

Inera AB (0,2%)

Samverkansnämnden
Region Blekinge och
Region Kronoberg

SPP Fastigheter
Kommanditbolag (0%)
Kommuninvest ekonomisk
förening (0%)

Privata utförare
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REGION BLEKINGES NÄMNDER
Region Blekinge har åtta nämnder. De flesta nämnder
har som uppdrag att styra förvaltningarna inom sina
respektive områden. Regionstyrelsen agerar nämnd
för all verksamhet som inte leds av en särskild nämnd.
I årsredovisningen kommer det därför i fortsättningen
uttryckas att det finns nio nämnder. Beskrivningen
nedan av respektive nämnd ska ses mot bakgrund
av kommunallagens krav på att frågor som är av
principiell betydelse eller annars av större vikt för
regionen alltid ska hanteras i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen
Under regionstyrelsen samlas all verksamhet
i Region Blekinge som inte leds av en nämnd.
Regionstyrelsen har en övergripande samordnande
roll i och med sin särställning med uppsiktsplikt
över övriga nämnders och bolags verksamheter.
Regionstyrelsen utövar ledning och ekonomisk
förvaltning ur ett helhetsperspektiv för regionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska leda regionens
hälso- och sjukvård, förutom tandvård. Det här
innebär bland annat att nämnden ansvarar för
hälso- och sjukvården inom Blekingesjukhuset,
primärvården och psykiatri och habilitering.

Tandvårdsnämnden
Tandvårdsnämnden ska leda den tandvård som
bedrivs inom Region Blekinge.

Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden ska utöva ledning
inom sitt ansvarsområde. Nämnden bereder och
beslutar i ärenden enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och förordningen
om regionalt tillväxtarbete (2007:13). Nämnden
bereder Blekinges regionala utvecklingsstrategi och
länsplaner för regional transportinfrastruktur för
beslut i regionfullmäktige.

Kultur- och bildningsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden ska utöva ledning
inom kultur-, bildnings- och fritidsområdet, för
Blekinge folkhögskola och för de institutioner inom
området för vilka Region Blekinge är huvudman.

Nämnden ska verkställa regionens kulturpolitik enligt
kulturplan och ansvara för uppdrag till verksamheten
inom kultur- och fritidsområdet samt för uppföljning
och utvärdering av uppdragen. Nämnden bereder
och beslutar i ärenden enligt förordning (2010:2012)
om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, kallad kultursamverkansmodellen.

Trafiknämnden
Trafiknämnden ska utöva ledning inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet planera och genomföra en god kollektivtrafik inom beslutade ekonomiska ramar. Nämnden ansvarar för färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik. Nämnden ansvar också för
beslut om tillstånd för färdtjänst.

Patientnämnden
Nämnden arbetar med att hjälpa patienter och närstående om det uppstår problem i kontakten med
hälso- och sjukvården eller tandvården. Nämnden
är till för både Region Blekinges patienter och kommunernas vårdtagare.

Samverkansnämnden i Blekinge
Nämnden består av Region Blekinge och länets fem
kommuner. Nämnden arbetar för att länets invånare
ska erbjudas hjälpmedel för funktionsnedsättning
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta med undantag för syn- och hörselhjälpmedel och ortopedtekniska hjälpmedel.

Samverkansnämnden för Region Blekinge och
Region Kronoberg
Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region
Kronoberg är en gemensam nämnd för Region
Blekinge och Region Kronoberg, vars uppgift är att
verka för ett samarbete mellan huvudmännen.
Nämnden har till uppgift att vidareutveckla samarbetet för de båda huvudmännen inom hälso- och
sjukvårdsområdet enligt tecknat samverkansavtal.
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KONCERNFÖRETAG
Region Blekinge samverkar med andra aktörer för att
skapa ett Blekinge som kännetecknas av utveckling,
stabilitet, livskvalitet och sysselsättning. En sådan
utveckling ger tillväxt i länet och skapar ökade ekonomiska förutsättningar för att bedriva hälso- och sjukvård och övrig verksamhet med god kvalitet. Region
Blekinges engagemang i dotterbolag och stiftelser är
ett medel för detta.

Karlshamn. Almi erbjuder enligt förordningen SFS
2012:872 i kommission för moderbolags räkning
finansiering till små och medelstora företag. Lånen
kompletterar andra lån och beviljning sker ofta
i samarbete med banker eller andra kreditinstitut.
Mnkr

2019

2018

Årets resultat

0,5

0,4

Nettoomsättning

11,4

12,1

Blekingetrafiken AB

Balansomslutning

14,6

14,8

Kommunalförbundet Region Blekinge övertog
successivt Blekingetrafiken AB:s hela verksamhet
2014. Från och med 2015 har det inte bedrivits
någon verksamhet i bolaget.

Eget kapital

13,7

13,7

Soliditet %

90

92

9

10

Medelantal anställda

Stiftelsen Blekinge Museum

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

Tillsammans med Karlskrona kommun och Blekinge
musei- och hembygdsförbund är Region Blekinge
huvudman för Stiftelsen Blekinge Museum. Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för
allmänheten. Stiftelsen ska bedriva vetenskaplig
insamling och dokumentation, utställningsverksamhet, information och annan utåtriktad verksamhet
som gäller länets kultur- och naturhistoria och
bedriva och främja kulturminnesvård.

Bolaget driver scenkonstverksamhet inom Kronobergs- och Blekinge län. Ändamålet med verksamheten är att producera, arrangera och stimulera scenkonst för barn, unga och vuxna. Bolaget ska vara en
aktiv del i samhällslivet och speciellt kulturlivet inom
de båda länen. Huvudmän är Region Blekinge tillsammans med Region Kronoberg och Växjö kommun.

Mnkr

2019

2018

Årets resultat

-4,1

5,9

Nettoomsättning

24,4

32,1

Balansomslutning

31,9

37,2

Eget kapital

20,9

25,0

Soliditet %

66

67

Medelantal anställda

30

30

Almi Företagspartner Blekinge AB
Almikoncernens uppdrag är att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt genom att förbättra möjligheterna till att utveckla fler konkurrenskraftiga företag.
Almis verksamhet utgör ett komplement till den privata marknaden för att tillgodose företagens behov
av affärsutveckling och finansiering. Almi Företagspartner Blekinge AB är ett regionalt dotterbolag
med säte i Blekinge, Karlskrona kommun och verksamheten bedrivs med kontor i Karlskrona och

Mnkr

2019

2018

Årets resultat

0,3

0,1

Nettoomsättning

40,9

40,8

Balansomslutning

20,9

13,6

Eget kapital

6,6

6,3

Soliditet %

34

49

Medelantal anställda

44

40

Rockneby Vind AB
De fem vindkraftverken norr om Rockneby i Kalmar
kommun ägs av 17 delägare. För att skapa stordriftsfördelar, sprida risker och för att minska
administrationskostnaderna skrev delägarna avtal
om att samarbeta kring vindparkens drift och
administration. Rockneby Vind AB ägs av delägarna
till vindkraftsparken i samma proportion som de
äger andel av den totala parken. Bolagets uppgift
är att företräda ägarna och på deras uppdrag
ta hand om frågor kring till exempel elförsäljning,
drift och administration av vindparken.
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Vindkraftverken är av fabrikatet Vestas V100 1,8
MW med en generator på 1,8 MW och en tornhöjd
på 95 meter. Beräknad produktion per verk uppgår till i genomsnitt 5 000 MWh/år.
Mnkr

2019

2018

Årets resultat

0,0

0,0

Nettoomsättning

15,3

16,3

Balansomslutning

1,8

1,5

Eget kapital

0,4

0,4

Soliditet %

22

26

0

0

Medelantal anställda

Samtrafiken Sverige AB
I bolaget Samtrafiken Sverige AB:s verksamhet ingår
dels att koordinera hela landets trafikinformation,
exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att
kombinera olika aktörers trafikdata och biljettformat.

Landstingets ömsesidiga patientförsäkring (LÖF)
Samtliga regioner och Gotlands kommun har ett gemensamt försäkringsbolag. Landstingets ömsesidiga
patientförsäkring åtar sig att enligt patientskadelagen lämna patientskadeersättning för personskada
som en patient fått av hälso- och sjukvårdsverksamhet i Sverige som bedrivs av försäkringstagaren.

Inera AB
ANDRA FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE
Utöver ovan beskrivna koncernföretag har
Region Blekinge ägarintressen i andra företag
och organisationer.

Inera AB är en av flera utförare som samverkar kring
genomförandet av den nationella e-hälsostrategin
för tillgänglig och säker information inom vård och
omsorg. Bolaget bedriver bland annat 1177 Sjukvårdsrådgivningen och 1177.se.

E22 AB
Bolaget E22 AB ska verka för en utbyggnad och
upprustning av väg E22 till lägst fyrfältstandard
mellan Norrköping och Trelleborg.

Kust till kust AB
Bolaget Kust till Kust AB ska bedriva verksamhet
som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken
till, från och inom Kust till kustbanans trafiksystem.

Öresundståg AB
Bolaget Öresundståg AB:s uppgift är att samordna
och driva gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, bland annat frågor om avtal, trafikplanering, marknad, försäljning, fordon och underhåll.

AB Transitio
AB Transitio är ett samägt bolag av samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter. Bolagets uppdrag
är att upphandla, finansiera och förse ägarna med
tåg och reservdelar.

Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg
Kommunalförbundets medlemmar är samtliga
regioner. Kommunalförbundet ska sköta uppdraget
med ambulansflygplanverksamhet.

SPP Fastigheter 2 Kommanditbolag
Bolaget SPP Fastigheter 2 Kommanditbolag ska
direkt eller indirekt investera i fastigheter och
fastighetsägande bolag och idka därmed förenlig
verksamhet.

Kommuninvest ekonomisk förening
Föreningen är en organisation med svenska kommuner och regioner som medlemmar och har till
ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att
främja sina medlemmars ekonomiska intressen
genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, och att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.

PRIVATA UTFÖRARE
Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar och
utarbetar uppdrag till nämnderna. Aktiviteter för
att nå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi
eller genom att ingå avtal med externa utförare.
Det senare sker bland annat genom upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling och lagen
om valfrihetssystem.
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Inom Hälsoval Blekinge finns sex vårdcentraler
som drivs av privata vårdgivare och 12 offentligt
drivna vårdcentraler. Andel av befolkningen som
väljer att lista sig vid någon av de privata vårdenheterna uppgår till 29 procent. De privata vårdcentralerna i Blekinge är Kungsmarkens vårdcentral,
Capio Citykliniken, Läkarhuset i Karlshamn AB, Hälsohuset för alla, Olofströmskliniken och Valjehälsan.
Inom tandvården finns 33 privatpraktiserande
tandläkarkliniker som har avtal för barntandvård
med Region Blekinge, både anslutna till Praktikertjänst och övriga. Flertalet utför även tandvård
inom Region Blekinges särskilda tandvårdsstöd
för patienter med särskilda behov. De privatpraktiserande tandläkarna har 9 procent av barn
och unga patienter, 3–23 år, i Blekinge.
Inom specialistvård har Region Blekinge privata
vårdgivare inom främst ögonvård men även inom
ortopedi, urologi och kvinnohälsovård. Det finns
även ett antal privata fysioterapeuter och läkare
verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi.
Kollektivtrafiken, som bedrivs under varumärket
Blekingetrafiken, utförs på entreprenad. Busstrafiken
bedrivs av Bergkvarabuss och tågtrafiken av Transdev
(Öresundståg), Arriva (Pågatåg) och Vy (Krösatåg).
Affärsverken är den största entreprenören inom
båttrafiken och Kristianstad Trafikservice AB inom
serviceresor.
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Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver
i Makronytt 1/2020 att konjunkturutsikterna för
världsekonomin inte kan betecknas som särdeles
goda. Den globala BNP-tillväxten förväntas 2020
bli den svagaste på 10 år. SKR räknar även med
en period av ihållande svag BNP-tillväxt i Sverige.
Bedömningen är att Sverige når lågkonjunktur
mot slutet av 2020. Men någon djupare svacka
tycks ännu avlägsen och den förutsedda lågkonjunkturen kan beskrivas som ”mild”.
Den viktigaste faktorn för Region Blekinges
skatteintäkter, nämligen utvecklingen av arbetade
timmar, påverkas av den konjunkturförsvagning
som Sverige är inne i och väntas därför minska
2020 och endast öka svagt 2021. Samtidigt räknar
SKR med att skillnaden i ökningstakt mellan timlöner och priset på kommunsektorns kostnader
krymper väsentligt. Därmed faller skatteunderlagstillväxten 2020-2021 till den lägsta ökningstakten
på tio år. SKR:s kalkyl för 2022–2023 utgår från
att konjunkturen inom samhällsekonomin är
i balans vilket medför att skatteunderlagstillväxten
växlar upp till en takt som ligger nära ett historiskt
genomsnitt, inte minst tack vare stigande sysselsättning, vilket följer av växande arbetskraft
och totalbefolkning.
Av Region Blekinges totala intäkter 2019 uppgick skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem till drygt 81 procent. Den ekonomiska
utvecklingen i samhället har således stor betydelse
för Region Blekinges intäkter och finansiering.
Antalet gamla och unga i den svenska befolkningen ökar snabbare framöver än antalet invånare

i yrkesför ålder. Det innebär en utmaning, då
behovet av att bygga ut välfärdsverksamheterna
kommer att vara större än möjligheterna att
bemanna och finansiera dem. Ökningen av antalet
i den äldsta åldersgruppen förväntas öka kraftigt
under den närmaste tioårsperioden, med stora
konsekvenser för bland annat hälso- och sjukvården.
För att klara den demografiska utvecklingen och
ha råd med välfärden även i framtiden behöver
Region Blekinge utnyttja digitaliseringens möjligheter.
Region Blekinge genomför tillsammans med åtta
andra regioner ett byte av vårdinformationssystem
till det som kallas framtidens vårdinformationsstöd
(FVIS), som en viktig del i att stödja nya arbetssätt
inom hälso- och sjukvården och erbjuda invånarna
en god och effektiv vård av hög kvalitet.

PENSIONSFÖRPLIKTELSE
Region Blekinge redovisar pensionsskulden enligt
lagen om kommunal redovisning, det vill säga enligt
blandmodellen. Blandmodellen innebär att pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998
redovisas som avsättning i balansräkningen. Under
året flyttade medarbetarna från kommunalförbundet
Region Blekinge från KPA till Skandia, som har
hand om pensionsadministrationen av Region
Blekinges medarbetare.
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Pensionsförpliktelse (inkl särskild löneskatt)
Mnkr

2019

2018

2017

Pensionsavsättning

1 972,4

1 772,3

1 599,7

Ansvarsförbindelse

2 573,6

2 650,2

2 716,3

Totalt pensionsförpliktelse

4 546,0

4 422,5

4 316,0

2019

2018

2017

11,9

103,4

24,2

Aktier

605,7

427,6

384,4

Räntebärande instrument

837,2

766,3

741,9

Summa

1 454,8

1 297,3

1 150,5

Återlån pensionsmedel

3 091,2

3 125,2

3 165,5

Konsolideringsgrad (%)

32

29

27

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde
Mnkr
Likvida medel

De förvaltade pensionsmedlen är placerade i aktier,
aktiefonder och räntefonder. Regionen har inte
gjort någon avsättning till pensionsmedlen under
de senaste åren. Marknadsvärdet på förvaltade

pensionsmedel har ökat med 157,5 miljoner kronor till
1 454,8 miljoner kronor under 2019. Under samma
period ökade det totala pensionsåtagandet med
123,5 miljoner kronor till 4 546,0 miljoner kronor.
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Händelser av
väsentlig betydelse
REGIONBILDNING
Den 1 januari 2019 bildades en regionkommun för
Blekinge län genom att Landstinget Blekinge och
kommunalförbundet Region Blekinge gick samman
i en ny organisation, som fick namnet Region Blekinge. Regionbildningen sammanförde två organisationer till en helhet med möjlighet till större långsiktighet, och ökad demokratisk förankring och
effektivitet. Regionbildningen innebar att Region
Blekinge ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, kultur- och bildning, kollektivtrafik
och regional utveckling och tillväxt.

ORGANISATION
I samband med regionbildningen och övergången
till ny mandatperiod efter valet tillträdde en ny

politisk organisation. Från den 1 januari 2019 trädde
också en ny förvaltningsorganisation ikraft för
att matcha den nya politiska organisationen och
skapa bra förutsättningar för verksamheten inom
Region Blekinge.
En ny organisation för hälso- och sjukvården
trädde ikraft 1 januari 2019. De tre hälso- och sjukvårdsnämnderna nämnden för Blekingesjukhuset,
nämnden för psykiatri och habilitering och nämnden
för primärvård och tandvård blev istället två nämnder, hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsnämnden. Syftet med förändringen är att förbättra
vården för invånarna genom att skapa förutsättningar för nya arbetssätt och samverkansformer.
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FINANSIERING
Vid regionbildningen gjordes en skatteväxling med
Blekinges kommuner, där regionskatten höjdes
med 45 öre och kommunalskatten sänktes med
motsvarande. Utöver skattehöjningen i samband
med regionbildningen beslutade fullmäktige under
2018 att från 2019 höja skatten med 40 öre. Detta
innebar att den totala skattesatsen för 2019 uppgick till 12,04 procent (11,19 procent).
För att möta de framtida kraven på Region
Blekinge, och framför allt en hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, kommer Region Blekinge de närmaste
åren att göra omfattande nyinvesteringar. Investeringar ska, i så stor utsträckning som möjligt, finansieras med egna medel. Det stora investeringsbehovet kommer dock inte att kunna finansieras
i sin helhet av egna medel utan det kommer även
att behövas extern finansiering. Med anledning av
detta blev Region Blekinge under året medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening, som arbetar
med att främja sina medlemmars ekonomiska
intressen genom att skapa de varaktigt bästa
villkoren för medlemmarnas upplåning, och att
genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella
området.
I november 2019 beslutade riksdagen om ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och
regioner. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari

2020. Ändringarna kommer att innebära ett
betydande tillskott till Region Blekinge. Utfallet för
2019 uppgick i denna del till 24,9 miljoner kronor
och bedöms uppgå till cirka 135 miljoner kronor
2020, 142 miljoner kronor 2021 och 147 miljoner
kronor 2022.

INVESTERINGAR
Region Blekinge fortsatte under 2019 att göra stora
investeringar för att kunna möta framtidens krav
på verksamheten. Årets investeringar uppgick till
402,2 miljoner kronor. Det största beloppet, 122,1
miljoner kronor, avsåg den nya byggnaden för
patologi och cytologi. Mer information om regionens
investeringar finns i avsnittet Investeringsredovisning längre fram i årsredovisningen.

RÄTTSTVISTER
I samband med upphandlingen av en ny lokal för
materialdepå år 2017 hamnade Landstinget
Blekinge i två olika rättstvister med två olika bolag.
Under 2019 har en av dessa tvister fått ett avslut
genom en förlikning. Den andra tvisten har vid
utgången av 2019 ännu inte hanterats rättsligt.
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Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten
VERKSAMHETSIDÉ

VÄRDEGRUND

Region Blekinges verksamhetsidé beskriver vilken
verksamhet vi bedriver, vem vi är till för och vad vi
vill uppnå med verksamheten.
Region Blekinge leder utvecklingen för ett
attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare,
företag och besökare.

För att förverkliga vår vision arbetar vi tillsammans
med stöd av en gemensam värdegrund, det vill säga
våra gemensamma värderingar. Värdegrunden är en
vägvisare för våra handlingar och hjälper oss att fatta
kloka beslut som bidrar till att visionen och våra övergripande mål kan nås. Värdegrunden vägleder oss
i hur vi förhåller oss till dem vi finns till för och hur vi
förhåller oss till varandra. Vår värdegrund utgår från
en människosyn där vi värnar om och respekterar alla
människors lika värde. Den syftar till att göra verksamheten ännu bättre. Värdegrunden vilar på de tre
ledstjärnorna Engagemang, Samarbete och Kvalitet.

VISION OCH UPPDRAG
Region Blekinges vision är en bild av den önskade
framtiden. Visionen är ett hjälpmedel, ett rättesnöre, för att kunna fatta rätt beslut. Region
Blekinges vision är: Den bästa livsmiljön för hållbar
tillväxt och god hälsa.
Region Blekinges uppdrag är att: Främja en
hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional
tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik och kultur
och bildning.

STYRMODELL
Syftet med en styrmodell är att säkerställa att den
politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna och att skattepengarna hanteras på bästa
sätt, så att visionen och målen uppnås och att god
ekonomisk hushållning säkras.

Nämndernas verksamhetsplaner
Perspektiv
Inriktningsmål
Insatsområden
Indikatorer
Målvärden
Förvaltningarnas handlingsplaner
Individuella planer

Uppföljning

Styrning

Regionplan med budget
Perspektiv
Inriktningsmål
Insatsområden

Årsredovisning
Perspektiv
Inriktningsmål
Måluppfyllelse
Ekonomiskt utfall
Relevanta nyckeltal
Nämndernas verksamhetsberättelser
Perspektiv
Inriktningsmål
Insatsområden
Måluppfyllelse
Ekonomiskt utfall
Relevanta nyckeltal
Delårsbokslut
Tertialbokslut

Figur 1. Styrnings- och uppföljningslogik utifrån perspektiv.
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Perspektiv
Region Blekinges styrmodell innebär en styrning
utifrån fem perspektiv för att fastställa, styra mot
och följa upp de mål som regionfullmäktige beslutat
är strategiskt viktiga. De fem perspektiven är:
• invånare och samhälle
• kvalitet och process
• kompetens
• miljö och hållbarhet
• ekonomi
Invånar- och samhällsperspektivet är överordnat de
andra perspektiven; det är invånarnas behov som
styr. Övriga perspektiv ska stödja detta perspektiv
och skapa förutsättningar för att leverera den nivå
av service för invånare och samhälle som är politiskt
beslutad. För varje perspektiv finns ett antal inriktningsmål, som i sin tur har särskilda insatsområden.
Insatsområden innehåller uppdrag som fullmäktige
tycker är särskilt viktiga att genomföra för att uppfylla inriktningsmålen.

Regionplan, verksamhetsplaner och
handlingsplaner
I början av varje mandatperiod fastställer regionfullmäktige en långsiktig plan, regionplanen. Den
beskriver bland annat Region Blekinges vision, mål,
inriktningsmål, insatsområden och budget. Regionplanen gäller i tre år, men revideras varje år. Varje
år tar också regionfullmäktige beslut om budget.
Nämnderna beskriver i verksamhetsplaner sina
åtaganden kopplade till perspektiven, inriktningsmålen och tillämpliga insatsområden i regionplanen.
Nämnderna tar också fram indikatorer med målvärden för varje inriktningsmål som används
för att bedöma måluppfyllelsen på nämndsnivå.
Verksamhetsplanen innehåller även budget och
prioriterade investeringar.
Respektive förvaltning omvandlar nämndens
verksamhetsplan till en handlingsplan som redovisar
vilka aktiviteter som ska genomföras under året för
att bidra till att målen nås.

Verksamhetsberättelser och årsredovisning
Efter årets slut lämnar varje nämnd en verksamhetsberättelse som utvärderar årets verksamhet och
hur fastställda åtaganden, mål, aktiviteter och
eventuella andra uppdrag har uppfyllts.

Verksamhetsberättelsen innehåller även ekonomiskt utfall för året och relevanta nyckeltal.
Grundat på de verksamhetsberättelser nämnderna
har lämnat ska regionstyrelsen till regionfullmäktige
göra en årsredovisning för Region Blekinge som
helhet. I årsredovisningen redogörs bland annat för
hur verksamhetens finansiering och ekonomiska
ställning ser ut vid räkenskapsårets slut. Dessutom
ska måluppfyllelsen och relevanta nyckeltal beskrivas
och utvärderas.

Politisk organisation
Regionfullmäktige är Region Blekinges högsta
beslutande organ. I Region Blekinge sitter 57 folkvalda fullmäktigeledamöter. Regionfullmäktige leds
av ett presidium med en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande. Regionfullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär
och i frågor av större vikt.
Regionstyrelsen består av 15 ledamöter som väljs
av regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska verkställa
regionfullmäktiges beslut och i övrigt ansvara för de
uppdrag regionfullmäktige lämnar över till regionstyrelsen. Enligt kommunallagen har regionstyrelsen
uppsiktsplikt över övriga nämnder.
Regionfullmäktige har utsett nämnder till att styra
förvaltningarna inom sina respektive områden.
Nämnderna ska, var och en inom sitt område, se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som regionfullmäktige har beslutat och de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
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God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål
för god ekonomisk hushållning. Nedan följer en
sammanfattande utvärdering av måluppfyllelse och
ekonomisk ställning i Region Blekinge. Respektive
inriktningsmål beskrivs sedan närmre under egna
rubriker längre fram i förvaltningsberättelsen.

En djupare analys av den ekonomiska ställningen
återfinns under perspektivet ekonomi längre fram
i förvaltningsberättelsen.

MÅLUPPFYLLELSE
I tabellen nedan visas en sammanställning över
måluppfyllelsen för 2019.

Perspektiv

Inriktningsmål

Måluppfyllelse

Invånare och samhälle

Ett attraktivt Blekinge

Tillfredsställande

En god och jämlik hälsa

Inte helt tillfredsställande

God tillgänglighet

Inte helt tillfredsställande

Ett hållbart näringsliv

Tillfredsställande

God kvalitet i Region Blekinges tjänster
och samverkansprocesser

Inte helt tillfredsställande

En digitaliserad verksamhet

Inte helt tillfredsställande

Ett engagerat medarbetarskap

Tillfredsställande

Säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Inte helt tillfredsställande

Miljö och hållbarhet

En hållbar verksamhet

Inte helt tillfredsställande

Ekonomi

Ekonomi med god kostnadskontroll

Otillfredsställande

Långsiktig ekonomisk planering

Inte helt tillfredsställande

Kvalitet och process

Kompetens
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Ett attraktivt Blekinge

En digitaliserad verksamhet

Det bedrivs ett långsiktigt, strategiskt arbete och
utveckling av tjänster för att skapa ett attraktivt
Blekinge. Kollektivtrafikens marknadsandel ökar
och måttet inrikes flyttnetto för 2018 (statistiken
för 2019 var ej tillgänglig när årsredovisningen upprättades) förbättrades jämfört med 2017 men nådde
inte riktigt upp till indikatorns målvärde. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen
är tillfredsställande.

Digitaliseringen är under ständig utveckling och det
pågår ett arbete med att hantera tekniken och införandet av de tjänster som tas fram. Samordning och
prioritering behöver förbättras för att nå en god
måluppfyllelse. Måluppfyllelsen bedöms som inte
helt tillfredsställande.

En god och jämlik hälsa
Region Blekinge har ett flertal pågående arbeten för
att länet ska uppnå en god och jämlik hälsa. Effekten
av dessa insatser har dock ännu inte gett de resultat
som önskas och den sammanvägda bedömningen är
därför en inte helt tillfredsställande måluppfyllelse.

Ett engagerat medarbetarskap
Bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat
på att resultatet från enkäten Hållbart medarbetarengagemang visade ett förbättrat resultat jämfört
med föregående år. Arbetsmiljöindexet översteg årets
målvärde, den externa personalomsättningen minskade och sjukfrånvaron blev oförändrad. Måluppfyllelsen
för inriktningsmålet bedöms som tillfredsställande.

Säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden
God tillgänglighet
Region Blekinges verksamheter lägger stor vikt vid
en god tillgänglighet. Det pågår kontinuerliga förbättringsarbeten för att möta invånarnas behov av
en god tillgänglighet. Utvecklingen av den digitala
tekniken kan ses som stöd att möta behoven. Inom
några av verksamheterna ses en större utmaning
för att nå målet, vilket kan bero på ökade behov och
förväntningar. Den sammanvägda bedömningen av
måluppfyllelsen är inte helt tillfredsställande.

Ett hållbart näringsliv
Det bedrivs ett flertal aktiviteter och utvecklingsarbeten där intressenter regionalt och nationellt deltar. De övergripande målen kopplade till ett hållbart
näringsliv utgår från att stärka Blekinges näringsliv
både vad gäller expansion och konkurrenskraft,
stärkt innovationsklimat och god kompetensförsörjning. Måluppfyllelsen bedöms vara tillfredsställande.

God kvalitet i Region Blekinges tjänster och
samverkansprocesser
Verksamheten bedriver en god kvalitet i arbetet med
de tjänster som erbjuds. En pågående utveckling av
samverkansprocesser ses alltmer i organisationen.
För att nå en tillfredsställande måluppfyllelse
behöver dock ytterligare förbättringar av arbetssätt och samordning genomföras. Den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen är inte
helt tillfredsställande.

Det pågår många aktiviteter inom inriktningsmålet
men utmaningen är stor och kräver kraftfull samverkan mellan olika aktörer. Många av insatserna
kräver långsiktighet och uthållighet för resultat.
Måluppfyllelsen för inriktningsmålet bedöms som
inte helt tillfredsställande.

En hållbar verksamhet
Miljö- och hållbarhetsarbetet i Region Blekinge
fokuserades under 2019 på att utveckla det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet, revidering
av Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan
och på att minska verksamhetens klimatpåverkan.
Uppföljningen av miljö- och hållbarhetsarbetet visar
att Region Blekinges klimatpåverkan minskar,
men att samtliga nämnder inte ännu har börjat
arbeta systematiskt med miljö och hållbarhetsfrågor. Måluppfyllelsen för inriktningsmålet bedöms som inte helt tillfredsställande.

Ekonomi med god kostnadskontroll
Kostnadsutvecklingen 2019 ökade jämfört med föregående år och översteg dessutom budgetens målvärden. Det samlade resultatet för 2019 var bättre
än budget men det berodde till stor del på stora
överskott i den finansiella verksamheten. Verksamhetens nettokostnad översteg budgeten med 105,5
miljoner kronor och två av nio nämnder klarade inte
av att hålla sin budget. Måluppfyllelsen bedöms
vara otillfredsställande.
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Långsiktig ekonomisk planering
Arbetet med den långsiktiga ekonomiska planeringen uppvisade tillfredsställande resultat i flera
delar, men då den planerade investeringstakten
inte nåddes fullt ut blir den samlade bedömning
av måluppfyllelsen inte helt tillfredsställande.

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning
Den sammantagna bedömningen är att Region
Blekinge inte fullt ut uppnådde en god ekonomisk
hushållning i förhållande till regionfullmäktiges
mål. Bedömningen baseras främst på att endast
tre av elva inriktningsmål uppnådde en tillfredsställande måluppfyllelse.

EKONOMISK STÄLLNING
Årets resultat uppgick till 61,8 miljoner kronor, men
trots detta försämrades både likviditeten och soliditeten. Båda dessa nyckeltal påverkades negativt, då
den nya verksamheten från kommunalförbundet
Region Blekinge tillkom i samband med regionbildningen den 1 januari 2019. Kassalikviditeten uppgick
ändå till 186 procent, vilket innebär att regionen har
en god betalningsförmåga på kort sikt. Regionen har
inga externa lån och utvecklingen av placerade medel
har varit god under året. Soliditeten uppgick till 29,3
procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet
som 2019 var 25,5 procent. Årets finansiella målsättningar enligt regionplanen uppnåddes inte fullt
ut, men bedömning är ändå att Region Blekinge har
en relativt stark ekonomisk ställning.
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Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader.
Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt
räkenskapsår uppstår ett underskott, som ska återställas inom de tre påföljande åren. Region Blekinge
återställde under 2018 samtliga underskott vilket
innebär att det inte finns några underskott kvar att
återställa. 2019 års balanskravsresultat var positivt

och uppgick till 4,4 miljoner kronor (74,0 miljoner
kronor), vilket därmed levde upp till lagens krav.
Regionen har ingen resultatutjämningsreserv (RUR)
sedan tidigare och eftersom balanskravsresultatet
understiger två procent av skatteintäkter och
statsbidrag kan ingen reservering till resultatutjämningsreserv göras.
Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform.

Balanskravsutredning
Mnkr

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

61,8

- Samtliga realisationsvinster

0,0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-35,4

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-21,9

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
+/- Synnerliga skäl, social investeringsfond
= Årets balanskravsresultat

4,4
0,0
4,4
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Förväntad utveckling
Samhällsutvecklingen har beskrivits under rubriken
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning. Nedan beskrivs hur detta bedöms påverka
den förväntade utvecklingen för Region Blekinge.
Region Blekinge står, liksom många andra regioner,
inför stora utmaningar. Sjukvården i Blekinge har
ett högt kostnadsläge i förhållande till jämförbara
regioner och befolkningen är även sjukare och äldre.
En ökad andel äldre innebär också att försörjningskvoten kommer att öka, det vill säga att färre
kommer att behöva försörja fler. Inom

Mnkr

hälso- och sjukvården medför omställningar och
stora pensionsavgångar ett omfattande rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Redan i dag är
bristen på specialutbildade medarbetare och
nyckelkompetenser ett stort problem, som blir
synligt till exempel i beroendet av hyrpersonal.
När det gäller Region Blekinges utveckling de
närmsta tre åren har regionfullmäktige fastställt
regionplanen för 2020-2022 med budget för 2020.
I tabellen nedan ges en översikt över den ekonomiska planeringen.

Utfall 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

1 093

1 114

1 105

1 110

-6 354

-6 441

-6 520

-6 703

-223

-250

-277

-284

Verksamhetens nettokostnader

-5 484

-5 576

-5 692

-5 877

Skatteintäkter

4 049

4 088

4 180

4 314

Generella statsbidrag och utjämning

1 404

1 530

1 597

1 624

Verksamhetens resultat

-31

41

85

61

Finansiella intäkter

165

40

40

40

Finansiella kostnader

-72

-60

-86

-92

Resultat efter finansiella poster

62

21

39

9

Årets resultat

62

21

39

9

Kostnadsutveckling*

4,3%

1,7%

1,6%

2,8%

Nettokostnadsutveckling*

5,4%

1,7%

2,1%

3,2%

Utveckling skatteintäkter och statsbidrag

9,4%

3,0%

2,8%

2,8%

402

741

449

342

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/Återföring nedskrivningar

Investeringar

* För att skapa jämförbara värden har båda kostnadsutvecklingstalen justerats med effekterna av regionbildningen.
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Kostnadsutvecklingen har varit hög under ett antal
år, vilket Region Blekinge inte har varit ensamma
om i Sverige. Utvecklingen behöver brytas och
regionplanen tar sikte på att verksamheten måste
bedrivas effektivt för att minimera kostnadsökningstakten. Planen innebär krav på effektiviseringar
och ett antal utredningar ska genomföras under
planperioden.
Skatteintäkterna ökade kraftigt 2019 vilket
främst var en följd av skatteväxlingen vid regionbildningen (45 öre) och fullmäktiges beslut om ökad
utdebitering (40 öre). Skattesatsen beräknas vara
oförändrad under planperioden. En låg ökning av
skatteintäkterna förväntas för 2020 men de följande
åren bedöms ökningen bli högre. Generella statsbidrag och utjämning ökar kraftigt från och med
2020, beroende på positiva effekter för Blekinge
avseende de ändringar i kostnadsutjämningen för
kommuner och regioner som beslutats av riksdagen.

De finansiella intäkterna 2019 påverkades kraftigt
av nya regler för redovisning av orealiserade vinster
för värdepapper. Det finns inga sådana poster med
i regionplanen. I de finansiella kostnaderna för 2019
fanns poster för orealiserade förluster som inte finns
med i regionplanen. De finansiella kostnaderna
bedöms öka under planperioden, vilket beror på att
regionens stora investeringar kommer att kräva
extern finansiering.
Regionen fortsätter att göra stora investeringar
för att kunna möta framtida krav på verksamheten.
Detta innebär ökande avskrivningskostnader under
planperioden. Investeringarna ska bidra till utveckling av verksamheten och göra det möjligt att effektivisera genom nya eller förbättrade produkter,
ökad kapacitet eller sänkta kostnader. Investeringar
görs även för att byta ut befintliga resurser för att
behålla kapaciteten eller standarden.
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Perspektivet invånare och samhälle
Invånare- och samhällsperspektivet beskriver de
viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov
ska tillgodoses på bästa sätt och för att skapa en
attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare.
Perspektivet omfattar även målsättningar för servicekvalitet för Region Blekinge som till exempel tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

Bedömning av måluppfyllelse
Inriktningsmål

Måluppfyllelse

Ett attraktivt Blekinge

Tillfredsställande

En god och jämlik hälsa

Inte helt tillfredsställande

God tillgänglighet

Inte helt tillfredsställande

Ett hållbart näringsliv

Tillfredsställande

ETT ATTRAKTIVT BLEKINGE
Bedömning av måluppfyllelse: tillfredsställande.
Det bedrivs ett långsiktigt, strategiskt arbete
och utveckling av tjänster för att skapa ett attraktivt Blekinge.

Skapa förutsättningar för en attraktiv
boendemiljö och samhällsservice
Attraktiva Blekinge, Blekinges regionala utvecklingsstrategi 2014 – 2020 är den övergripande strategin
för det regionala utvecklingsarbetet. Inom strategin
finns fyra prioriterade insatsområden: bilden av attraktiva Blekinge, livskvalitet, arbetsliv och tillgänglighet. Strategin ska samordna aktörers verksamhet så
att det gemensamma resultatet bidrar till Blekinges
långsiktiga utveckling. För att bidra till genomförandet finns nationella medel och EU-medel.
Inom arbetet med Strukturbild Blekinge, som
syftar till att öka samverkan och bättre koppla

samman kommunal fysisk planering med regionala
utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering,
har checklistor för att få in kollektivtrafiken tidigare
i samhällsplaneringen tagits fram. Även en studie
för att kartlägga Blekinges funktionella geografi har
färdigställts. Studien utgör ett viktigt kunskapsunderlag för att kartlägga hur orterna i Blekinge
och dess omnejd samspelar.
Blekingetrafiken bidrar till ökad tillgänglighet
genom att utveckla kollektivtrafiken, där det
finns underlag för att resa kollektivt och göra
resandet enkelt genom bra information och aktuella
digitala verktyg.
Infrastruktur och bra kommunikationer är viktigt
för god livskvalitet och en utvecklande arbetsmarknad. Det är också avgörande för regional tillväxt och
produktivitet. Tillsammans med Blekingetrafiken har
ett strategiskt arbete påbörjats för att nå målet om
två timmars restid mellan Malmö och Karlskrona.
Målet är strategiskt viktigt för länets möjligheter att
utvecklas, att gå från tre lokala arbetsmarknadsområden till en, med koppling till Hässleholm och
Kristianstad. Arbetsmarknadsförstoring är en central
utvecklingsfråga och nödvändigt för kompetensförsörjning och att attrahera fler invånare och likaså
rörlighet på arbetsmarknaden.
Blekinge står inför en omställning av hälso- och
sjukvården i länet, där vården ska flytta närmare
människorna. Det handlar bland annat om att skapa
högre tillgänglighet till den nära vården.
I samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna i länet pågår ett arbete med att forma hur den
nära vården ska se ut med invånarnas behov i fokus.
Angeläget är att belysa vilken service invånarna
ska erbjudas i framtiden. För att komma fram till
vad den nära vården kan innebära för Blekinge
anordnades en konferens och workshop under
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våren i Ronneby. Vid konferensen deltog representanter för patienter och anhöriga, chefer inom privat
och offentlig vård samt politiker i kommunerna och
Region Blekinge. Konferensen blev ett bra utgångsläge för att utveckla en gemensam målbild för att
förbättra vården.

Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge
Ett sätt att påverka bilden av ett attraktivt Blekinge
är att kontinuerligt arbeta för en hög tillgänglighet
till Region Blekinges verksamheter och tjänster.
Hälso- och sjukvården är en angelägen del av verksamheten och som ett stort antal invånare kommer
i kontakt med. I den nationella Hälso- och sjukvårdsbarometern som genomfördes under 2018, angav
81 procent av de tillfrågade Blekingeborna att de
instämde helt eller delvis i att de har tillgång till den
hälso- och sjukvård de behöver. Motsvarande siffra
för riket var 81,4 procent. Vid 2019 års mätning var
motsvarande siffror 84 procent för både Blekinge
och riket. I den Nationella Patientenkäten för 2018
som mätte primärvården angav 80 procent av
patienterna att de hade ett positivt helhetsintryck
och vid mätningen av primärvården 2019 var detta
värde oförändrat.
Bilden av attraktiva Blekinge är central i genomförande och uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin. Gemensamma plattformar utvecklas kontinuerligt för att marknadsföra Blekinge för fler besökare (Visit Blekinge) och för att främja fler företag
och investeringar genom projektet Business Blekinge.
Ett flertal projekt och insatser som bidrar till att förmedla bilden av attraktiva Blekinge är exempelvis
Blekinges Besöksnäring och Industri i Samverkan
(BBIS) och Nordic Light. BBIS är ett initiativ mellan
Region Blekinge och Tillväxtverket, ett pilotprojekt
som ska samla in och sammanställa underlag till en
metod för hur man kan arbeta i gränslandet mellan
besöksnäring, industri och samhällsplanering. För att
attrahera inflyttare har konceptet Nära tagits fram.
Region Blekinge, tillsammans med Karlskrona och
Olofströms kommuner, har under året påbörjat ett
samarbete inom ramen för Nordic Light, där bland
annat Nära-konceptet kan testas och utvecklas
och bli en del i framtidens varumärkesbyggande för
städer och regioner i Norden.
Under våren nyinvigdes Blekingeleden, ett delprojekt inom ramen för samverkansprojekt inom

södra östersjöprogrammet, Attractive hardwoods.
Även Arkipelagruttens (ARK56) ledutveckling längs
kusten invigdes som en del av en nationell satsning
tillsammans med Blekinge Arkipelag.

Utveckla varumärket för Region Blekinge
Planering och aktiviteter för att utveckla varumärket
för Region Blekinge fortgår enligt plan. Perspektivet
kompetens omfattar målsättningar för att Region
Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att
bedriva verksamheten. Det handlar dels om att
kunna attrahera medarbetare, dels om att kunna
behålla och utveckla den kompetens organisationen
redan har. Ett led i detta är att stärka arbetsgivarvarumärket. Perspektivet omfattar också målsättningar för utveckling av kompetens i Blekinge för att
kunna matcha näringslivets behov av kompetens
med den arbetskraft som finns tillgänglig.
Organisationen arbetar för att förverkliga den
varumärkesstrategi som Region Blekinge har. Enligt
strategin ska varumärkets attraktivitet regelbundet
följas upp vad gäller kännedom och förtroende.
En mätmetod för att följa upp attraktiviteten
har tagits fram. Nästa steg är att upphandla och
genomföra mätningen.
Region Blekinge arbetar med det nya varumärket
och bilden av organisationen. Under 2019 har ett
stort antal insatser genomförts, bland annat framtagning av styrande dokument inom kommunikation,
kommunikationspolicy och nya webbriktlinjer.
Blekinge folkhögskola och Biblioteksutveckling har
lanserat nya webbplatser och det har gjorts en
anpassning av sociala medier. Närvaron i sociala
medier har varit framgångsrik. I undersökningen
från Kreafon, ”Attraktiv region och kommun i en
digital värld 2019”, rankades Region Blekinge som
nummer tre totalt när det gäller inläggsfrekvens
och på Facebook ligger Region Blekinge på fjärde
plats när det gäller medborgarkontakt. Det sker
kontinuerliga förbättringar av Region Blekinges
webbplats för att möta invånarnas behov och för
att stärka varumärket.
Kampanjkonceptet Vi är Region Blekinge, som
syftar till att skapa kännedom om Region Blekinges
uppdrag, har använts i regionens kanaler. Målet är att
tydliggöra Region Blekinges uppdrag för invånarna.
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Indikator
Inrikes flyttnetto

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

-408 (Utfall 2014-2017)

Ökning

-645 (2018)

13 (2016)

Ökning

19

Kollektivtrafikens andel av
motoriserade transporter (%)

Blekinge har inte haft en organisk folkökning något
år under 2000-talet. Däremot förbättrades födelsenettot något 2018 jämfört med förgående år, och
trenden med tre raka år med ett växande negativt
födelsenetto bröts. Samtidigt har länet konsekvent
haft ett negativt inrikes flyttnetto. Inrikes flyttnetto
är ett av de vanligast förekommande måtten på
en plats eller regions attraktivitet. I jämförelse
med 2017 förbättrades nettot under 2018 med 130
personer men var fortfarande negativt, där 645
fler flyttade från länet till andra delar av Sverige
än från andra delar av landet till Blekinge. Orsaken
till Blekinges växande befolkning kan förklaras av
invandring från andra länder.
Den allmänna trenden är ett ökande kollektivt
resande, vilket bidrar till en god och jämlik hälsa.
En offensiv marknadsföring genom att vara på plats
där allmänhet och kunder finns och visa på de möjligheter som erbjuds är ett arbetssätt för att få nya
resenärer. Samarbete med kommunerna och internt
i Region Blekinge ger ökad andel årsabonnemang
och därmed återkommande resenärer. Evenemangstrafik är en bra inkörsport för ovana kollektivresenärer att testa kollektivtrafik.

EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA
Bedömning av måluppfyllelse: inte helt tillfredsställande.
Region Blekinge har ett flertal pågående arbeten
för att länet ska uppnå en god och jämlik hälsa.
Effekten av dessa insatser har ännu inte gett de
resultat som önskas för att nå tillfredsställande
måluppfyllelse.
Under 2018 genomfördes befolkningsenkäten
Hälsa på lika villkor bland länets invånare i åldrarna
16–84 år. En folkhälsorapport har tagits fram utifrån enkätsvaren. Resultaten från enkäten visar att
utvecklingen går mot en bättre hälsa, men liksom
tidigare undersökningar visar 2018 års enkätundersökning att länets invånare skattar sin hälsa något
lägre än i övriga landet. Det finns också skillnader

i upplevd hälsa mellan män och kvinnor och mellan
olika socioekonomiska grupper. Det innebär att
hälsan varken är jämställd eller jämlik.

Utöka förebyggande och hälsofrämjande
insatser i Region Blekinge
För arbetet med att förebygga, och vid behov
förändra, ohälsosamma levnadsvanor finns lokalt
vårdprogram, som utgår från nationella riktlinjer för
prevention och behandling. Som ett led i att skapa
medvetenhet, utbilda och ge verktyg för att förebygga ohälsa arrangeras utbildningar för vårdpersonal om att arbeta med levnadsvanor (tobak, alkohol,
mat och fysisk aktivitet). Via en särskild levnadsvanemottagning erbjuds ökat stöd till patienter som har
svåra problem med sina levnadsvanor.
Mot bakgrund av en genomförd behovsanalys
kring barn med övervikt och fetma togs ett antal
åtgärdsförslag fram, och under hösten 2019 startade
interventionen Grunda Sunda Vanor, vars syfte är att
främja hälsosamma levnadsvanor samt förebygga
övervikt och fetma.
Vikten av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande kan inte nog betonas, men om sjukdom
har uppstått är en tidig upptäckt oftast av stort
värde. Här kan nämnas det förberedande arbete
som utförts under året, för att under 2020 starta
upp såväl tarmcancerscreening som organiserad
PSA-testning. Under 2019 har även en handlingsplan
för självmordsförebyggande insatser färdigställts.
I samarbete med länets fem kommuner pågår ett
gemensamt arbete för att förebygga framtida ohälsa
hos barn- och ungdomar. Tillsammans med Karlskrona kommun har ett samarbete påbörjats för
att etablera en familjecentral. Livskvalitet är ett
insatsområde i den regionala utvecklingsstrategin
Attraktiva Blekinge. Utbildning och kompetens är
viktiga grundförutsättningar för en god hälsa. Inom
ramen för ett nationellt kompetensplattformsuppdrag har insatser beviljats från Tillväxtverket,
omfattande integration och validering. En bra
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kollektivtrafik är också positiv för folkhälsan enligt
olika undersökningar. Det är således positivt när
andelen bussresor i Blekinge nu ökar i förhållande
till bilresorna. Folkhälsan är ett motiv för nya satsningar i kommande trafikförsörjningsprogram som
under 2019 tagits fram för beslut för perioden
2020–2023. För att utveckla ett fungerande och
förebyggande arbete krävs uthållighet och långsiktighet, där många olika aktörer i samverkan bidrar.

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa
i samverkan
Jämställdhet, integration och mångfald är en del
av den regionala utvecklingsstrategin, liksom
kompetensförsörjningsstrategin. Länsstyrelsen
i Blekinge har ett nationellt uppdrag och samlar,
inom ramen för detta, till dialoger med bland annat
arbetsgivares HR-nätverk och kommunikationsnätverk, för att stärka regionens kompetens kring
jämställdhet och inkludering.
Blekinge folkhögskola erbjuder kurser till alla
vuxna i samhället oavsett ålder, kön, könsidentitet,
etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Flera
av skolans deltagare har kort utbildning sedan
tidigare, en funktionsnedsättning eller begränsade
kunskaper i svenska. Med folkhögskolans pedagogik
ges möjlighet att tillsammans med andra öka sin
kunskap och bildning, vilket bidrar till en god och
jämlik hälsa.
Inom hälso- och sjukvården pågår flera olika uppdrag kopplade till Kommissionen för jämlik hälsas
förslag. Områden som berörs är bland annat barn
och unga, psykisk ohälsa, hälsofrämjande utbildning,
samverkan inom arbetslivet, inkludering och medborgardialoger. Pågående insatser fortgår enligt
planer framöver.
Psykiatriveckan är ett projekt inom Uppdrag
psykisk hälsa, som är en överenskommelse mellan
regeringen och Sveriges kommuner och regioner.
Uppdraget är att skapa goda förutsättningar för ett
långsiktigt utvecklingsarbete med den psykiska
hälsan hos befolkningen.
Blekinges psykiatrivecka har för nionde året i rad
arrangerats tillsammans med bland annat kommunerna, Nationell Samverkan för Psykisk hälsa Blekinge (NSPH) och Studieförbundet Vuxenskolan.
Temat för psykiatriveckan var Våga prata psykisk

hälsa. Syftet var att belysa vikten av att våga fråga,
våga prata, våga lyssna och våga agera om någon
mår psykiskt dåligt. Allmänheten bjöds in till psykiatriveckan. Årets program var uppskattat och besöktes
av cirka 5 800 personer.
NSPH Blekinge har genomfört studiecirklar för
att öka möjligheten för patienter att bli stärkta i sin
egen återhämtningsprocess och bli mer delaktiga
i att sprida kunskap om psykisk hälsa.
Arbetet med att införa Samspel fortgår i en positiv
riktning. Samspel är en överenskommelse om
vårdsamverkan mellan länets kommuner och Region
Blekinge. Det utgår från patientens eller användarens
behov och resurser. Samarbetet med lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LOS) har intensifierats, bland annat genom
planeringen av en tvåårig satsning för att stärka
arbetet för individer med behov av samordnade
insatser från flera verksamheter.

Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt
i Region Blekinges verksamheter
Personcentrerad vård är en del i nära vård och
kunskapsstyrningen genom bland annat patientkontrakt. Region Blekinge ingår sedan hösten 2018,
tillsammans med övriga regioner, i ett SKR-drivet
projekt för patientkontrakt. Patientkontrakt är en
dokumenterad överenskommelse mellan vårdgivare
och patient, som syftar till bättre delaktighet,
samordning, tillgänglighet och samverkan mellan
patient och vårdgivare. Överenskommelsen är ett
sätt att konkretisera personcentrerad vård och
säkerställa samskapande. Invånargrupper, patienter
och personal har involverats för att testa och lämna
synpunkter på SKR:s enkätfrågor om patientkontrakt.
Kontinuerliga utbildningsinsatser i personcentrerat förhållningssätt och personcentrerad
vård ges bland annat i ledarskapsakademin, STutbildningens kommunikationskurs och introduktionsåret för nya sjuksköterskor. I samband med
att verksamheten utvecklar personcentrering ges
medarbetarna möjlighet till kompetensutveckling,
både i det praktiska arbetet men även genom stöd
från utvecklingscentrum för personcentrering och
utvecklingsavdelningen.
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Indikator

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

Kvinnor: 52,77
Män: 48,04
(Utfall 2017)

Kvinnor: 52,82
Män: 48,14

Kvinnor: 52,23
Män: 47,29
(ovan är enligt senast
tillgänglig information
och gäller 2014–2018)

91
(Pojkar 92, flickor 91)
(Utfall 2017)

93

93

Förväntad återstående medellivslängd hos 30-åriga kvinnor och
män i Blekinge med förgymnasial
utbildning
Andelen kariesfria 3-åringar (%)

Den senaste nationella uppföljningen av epidemiologi
bland 3-, 12- och 19-åringar påvisar oförändrad eller
något förbättrad tandhälsa. I Blekinge syns däremot
en försämring av tandhälsan bland 12- och 19-åringar,
medan 3-åringars tandhälsa har förbättrats, jämfört
med mätningen 2017, från 91 till 93 procent kariesfria barn. Med den utökade skolinformationen, och
fortsatt samarbete med barnhälsovården är målet
att barn ska få mindre karies.

GOD TILLGÄNGLIGHET
Bedömning av måluppfyllelse: inte helt tillfredsställande.
Verksamheterna lägger stor vikt vid en god tillgänglighet. Det pågår kontinuerliga förbättringsarbeten för
att möta invånarnas behov av en god tillgänglighet.
Utvecklingen av den digitala tekniken kan ses som ett
stöd för att möta behoven. Inom några av verksamheterna ses en större utmaning för att nå målet,
vilket kan bero på ökade behov och förväntningar.

Utveckla tillgängligheten till Region
Blekinges verksamhet
Webbplatsen regionblekinge.se innehåller grundläggande information om organisationen och hur
den styrs och leds. Kontaktvägar som ska underlätta
för besökarna finns beskrivna, och det finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda som gett sitt samtycke till att publicera dem. Ett löpande förbättringsarbete pågår med webbplatsen, vilket bland annat
har lett till att information om politik och påverkan
har synliggjorts tydligare för besökarna.
Det sker också ett löpande arbete med att
publicera information i sociala medier. Merparten
av Region Blekinges sociala medier är regionövergripande och publiceringen sker på central nivå.
Nyheter publiceras i princip dagligen och invånare
som ställer frågor eller lämnar synpunkter får

omedelbar återkoppling. Antalet följare ökar
ständigt i de sociala medierna.
För att möta problemen med tillgänglighet på
grund av tandläkarbrist har folktandvården under
hösten ett proof concept (PoC) tillsammans med ett
lokalt it-företag när det gäller verksamhetsuppföljning, genom big data och artificiell intelligens (AI).
Förutom den regelbundna uppföljningen kommer
de att kunna förutspå både framtida vårdbehov och
resursbehov på ett optimalt sett. Förutsättningarna
kommer att finnas för vidareutveckling som ger
möjlighet till ett snabbare patientflöde.
Tillgänglighet är en av hälso- och sjukvårdens
stora utmaningar. Tillgängligheten är kopplad till
kompetensförsörjningen. Det pågår ett flertal
omfattande aktiviteter för att upprätthålla en hög
tillgänglighet, och inom vissa verksamheter ligger
Blekinge bra till. Under året har det genomförts
utbildningsinsatser och handledning för personalen
i produktionsstyrning, vilket syftar till att skapa en
god tillgänglighet och en effektiv vård för patienterna.
I genomförandet av strategierna för framtidens
hälso- och sjukvård fortgår arbetet med att se över
processen för att förbättra tillgängligheten. I analysen
av vårdverksamhetens behov inför bygget av de nya
blocken på sjukhusområdet i Karlskrona har en
översyn av den akuta vårdprocessen påbörjats. En
del i arbetet är att förbättra tillgänglighet och fördjupa ansvaret för de invånare som har ett större
vårdbehov, och det kan göras genom att vårdcentralerna erbjuder fast vårdkontakt till ett team.
Under året har det startats upp projekt med hjälp
av digitala verktyg, bland annat ett som vänder sig
till patienter med hjärtsvikt. Med hjälp av distansmonitorering och mobila arbetssätt kan patienten
vårdas hemma istället för att vara inlagd på
sjukhus. Syftet är bland annat att göra patienten
mer delaktig i sin vård och behandling och ger
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möjlighet till en ökad kontinuitet i kontakten med
vården. Ett annat utvecklingsprojekt sker i samverkan mellan vårdcentralen och sjukhusvården.
Behandlare från vårdcentralen skickar digitala
bilder av patienters hudförändringar till hudläkare
på sjukhuset för bedömning. Resultatet kan leda till
att färre patienter har behov av ett fysiskt besök
på sjukhuset. Utvärdering av båda projekten sker
under 2020.

Uppgraderade plattformar ger större möjlighet att
erbjuda invånarna digitala möten som ett
komplement till de fysiska. Analys över hur videoinfrastrukturen ska sättas upp är genomförd och
införande kommer ske under 2020.
För att kunna ta emot ökande resevolymer krävs
ökad kapacitet. För att säkerställa att det finns
passagerarkapacitet har åtgärder genomförts för
att utöka busskapaciteten i lägen då resandet är
som störst, morgon och eftermiddag. I samarbete
med Bergkvarabuss gjordes i början av augusti en
satsning på större bussar med fler sittplatser.

Ett annat exempel är en extra kvällstur med Kustbuss mellan Karlskrona och Karlshamn för att underlätta pendling för skiftpersonal.
För att möjliggöra längre tågresor norrut har det
startats möjlighet att åka anropsstyrd tåganslutning
till tidiga avgångar och sena ankomster i Emmaboda.
Efterfrågan på anropsstyrd linjetrafik ökar, vilket
innebär att resurserna för detta ökar. Landsbygdssatsningar görs fortlöpande i samråd med kommunerna. Utökade resmöjligheter i Hallabro, Kättilsmåla,
Gränum, Trummenäs, Fågelmara, Eringsboda och
Järnavik har tillkommit. Ett strategiskt arbete har
påbörjats för att nå målet om två timmars restid
mellan Malmö och Karlskrona. Kapaciteten ökades
i skärgårdstrafiken under 2019.
För att förbättra den gränsöverskridande kollektivtrafiken drivs projektet Interconnect, finansierat
av Interreg South Baltic Program. I Blekinge har
projektet fått stor uppmärksamhet främst genom
de tv-skärmar som finns i Blekingetrafikens bussar,
där de bland annat informerar polska turister som
kommer med färjan till Verkö. Partner finns i Polen,
Litauen, Danmark och Tyskland.

Indikator

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

Andel hushåll som har bredbandsanslutning
över 100 Mbit/s (%)

65 (2017)

-

73

Andel som har fått första bedömningen
av legitimerad personal i primärvården inom
tre dagar (%)

Saknas ingångsvärde
– ny vårdgarantilag

100

75

Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet

Andelen hushåll som har bredbandsanslutning med
hastighet över 100 megabit per sekund (Mbit/s)
uppgår nu till 73 procent (tätort 79 procent, landsbygd 26 procent). Målet i den regionala bredbandsstrategin är att 95 procent av hushållen ska ha
anslutning år 2020 och 100 procent år 2025.
Utmaningen är bredbandsutbyggnad utanför tätort
där saknar 74 procent av hushållen bredband som
ger 100 megabit per sekund (Mbit/s), enligt Post &
Telestyrelsens senaste mätning.
Nya måltal för primärvårdens vårdgaranti infördes
vid årsskiftet. Den nya vårdgarantin innebär att
patienten ska få en bedömning av legitimerad personal i primärvården inom tre dagar. Tekniska insatser
har genomförts för att göra det möjligt att få ut

resultat vilket har fördröjt verksamheternas uppföljning och möjligheter att ta fram förbättrande åtgärder.
Mot slutet av året kunde dock uppföljning av denna
del av vårdgarantin ske och resultatet visade att
75 procent av patienterna fick en bedömning inom
tre dagar.

ETT HÅLLBART NÄRINGSLIV
Bedömning av måluppfyllelse: tillfredsställande.
Det bedrivs ett flertal aktiviteter och utvecklingsarbeten där intressenter regionalt och nationellt deltar.
De övergripande målen kopplade till ett hållbart
näringsliv utgår från att stärka Blekinges näringsliv
både vad gäller expansion och konkurrenskraft, stärkt
innovationsklimat och god kompetensförsörjning.
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Främja innovationer och företagande
I den nya mandatperioden gavs uppdrag om att
forma ett innovationsråd och att ta fram en smart
specialiseringsstrategi. Detta arbete har inletts och
workshoptillfällen har hållits internt och tillsammans
med innovationsaktörerna Tillväxtforum. Erfarenhetsutbyte sker med övriga regioner i landet.
För att förenkla och stärka partnerskap och långsiktig finansiering med innovationsaktörerna utvecklar Region Blekinge det så kallade Innovationsinitiativet, ett samverkansprojekt med villkorsbrev
för flera av innovationsaktörerna.
Satsning sker även på socialt företagande bland
annat genom projektet Socialt entreprenörskap och
företagande i Blekinges främjandesystem. Projektet
syftar till att Blekinges främjandeaktörer och innovationssystem ska få större kunskap om socialt
entreprenörskap och socialt företagande. På sikt
ska projektet leda till att antalet företag ökar. Dessa
ska ha en affärsidé som möter samhällsutmaningar
med nya idéer och lösningar och höjer kvaliteten på
samhällets tjänster till medborgarna.
Arbetet med en förstudie kring så kallad smart
specialisering (S3) och innovationsråd påbörjades
under hösten 2019. Förstudien finansieras med
regionala tillväxtmedel och drivs i nära samarbete
med bland andra Blekinges Science parks och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). S3 är en fördjupad
del av Blekinges innovationsstrategi, vilken också
kommer att revideras, troligen en förutsättning för
att i EU:s kommande programperiod få relevanta
fonder och program.
En övergripande innovationsprocess för att möjliggöra en ökad innovation och utvecklingsförmåga
mot ett mera kostnadseffektivt och kvalitetshöjande
arbetssätt har tagits fram. Innovationsprocessen
väntar på ett godkännande för etablering i organisationen. Rutiner och arbetssätt för innovationsarbete finns. Samarbete sker genom dialoger och
arbete tillsammans med länets kommuner, Blekinge
Tekniska Högskola och Blue Science Park.

Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med
näringslivets behov av kompetens
För att främja utvecklingen av kulturella och kreativa
näringar i Blekinge startade Region Blekinge ett
utvecklingsprojekt under 2018. Projektet syftar till

att förenkla processer och sänka trösklar för verksamma inom projektet. Projektet handlar om utveckling av såväl individer, som företag, samhällsstrukturer och platsens attraktivitet. Politisk samverkan har varit en framgångsfaktor för projektet.
Kulturella och kreativa näringar har också stärkts
och vidareutvecklats genom samarbetet inom
Regionsamverkan Sydsverige.
Satsning på investeringsfrämjande och internationalisering har stärkts genom Projektet Southern
Sweden International. Projektet startades upp
i början av året tillsammans med Almi Blekinge och
projektägaren Invest in Skåne. Projektet syftar till
att öka internationaliseringen i Skånes och Blekinges
näringsliv, det vill säga både öka exportmognaden
hos företag och Blekinges attraktivitet för internationella investeringar. Målet är att bidra till nyinvesteringar såväl som expansioner av utlandsägda
bolag. Samarbetet med Business Sweden på den
nationella nivån har fördjupats ytterligare vilket
bland annat lett fram till konkreta affärsmöjligheter
för företag i länet och möjliga investeringar som
aktivt bearbetas. En regional marknadsföringsplattform, businessblekinge.se lanserades under våren.
En överenskommelse mellan Region Blekinge och
kommunerna om en stärkt samverkan inom investeringsfrämjande slöts i maj. Den klargör rollerna
för kommunerna och Region Blekinge.
Det regionala serviceprogrammet syftar till att
det ska finnas god tillgänglighet till ett brett serviceutbud inom rimliga avstånd i hela Blekinge.
Det handlar om såväl dagligvarubutiker och drivmedelsstationer, som betaltjänster, bredband, paketförmedling, apotek, kommunikationer, vård och
skola. Inom ramen för uppdraget drivs även länsövergripande projekt med syfte att stärka tillgång till
kommersiell service och strategisk platsutveckling.
Under året har fem miljoner kronor av Blekinges
regionala tillväxtmedel avsatts för företagsstöd.
Budget, riktlinjer, ansökningsblanketter är på plats
och ett antal stöd har beviljats hittills i år.
Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola
(BTH) har från 1 januari i år tecknat ett nytt samverkansavtal som omfattar områdena: utbildning på
grund och avancerad nivå, forskning och utveckling,
uppdragsutbildningar samt innovativa satsningar
inom gemensamma intressesfärer. Ett samarbetsråd
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med växlande ordförandeskap mellan regiondirektör och rektor träffas minst fyra gånger per år.
Samarbetsrådet har haft tre möten under året och
diskuterat frågor gällande innovation och utbildning.

Rådet har bland annat arbetat med frågor som
berör BTH:s övertagande av SNAC-projektet
och säkrandet av tillräckligt antal praktikplatser
i Blekinge för sjuksköterskestudenter.

Indikator

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

8,2 (Utfall 2016)

Ökning

8,0

72,4 (2017)

76

73,8

Antal nystartade företag per 1 000 invånare
i åldersgruppen 16-64 år
Innovationsindex

Ett sätt att mäta förnyelsen i näringslivet, och på
så sätt komplettera utvecklingen av hela företagsutvecklingen i länet, är genom att studera antalet
nystartade företag, den så kallade etableringsfrekvensen. Med det måttet avses hur många företag som startas i relation till antalet invånare. Under
2018 startades 746 företag i länet, vilket i jämförelse
med tidigare år är en något svagare utveckling.
Trenden i etableringsfrekvensen är också svagt
negativ i länet liksom riket i stort. 2017 var etableringsfrekvensen 8,2 och lägst av samtliga regioner.
2018 var den istället 8,0, men flera regioner har
haft en svagare utveckling av nyföretagandet, vilket
gör att Blekinge har den fjärde lägsta etableringsfrekvensen i riket.
Innovationsindex är ett mätverktyg som sätter
fokus på regionens förutsättningar och förmågor
att påverka den regionala innovationskapaciteten.
Det samlade indexet är en sammanvägning av tre
olika block, som byggs upp av ett antal indikatorer

som påverkar en regions innovationskapacitet. De
tre olika blocken är:
• Grundförutsättningar: Ger en bild av regionens
grundläggande förutsättningar för innovation.
Exempelvis faktorer som öppenhet, mångfald
och tolerans, den generella utbildningsnivån och
rörligheten på arbetsmarknaden. Dessa faktorer
är ofta trögföränderliga eftersom de handlar om
att förändra värderingar, kompetens och så vidare.
• Förmåga till förnyelse: Visar på regionens förmåga
att ta tillvara på grundförutsättningarna för
innovation. Det är tänkt att ge en bild av förmågan
till nyskapande och förnyelse i näringslivet.
• Marknadsförmåga: Speglar regionens förmåga
att föra en innovation till en marknad.
Det samlade indexvärdet för Blekinge var 73,8
vid 2019 års mätning, vilket var en förbättring från
mätningen 2017 (72,4), men trots det så nåddes
inte målvärdet.
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Perspektivet kvalitet och process
Perspektivet kvalitet och process lyfter fram områden som påverkar kvaliteten i de tjänster Region
Blekinge levererar. Kvaliteter som invånaren själv
kan bedöma, exempelvis tillgänglighet, bemötande
och delaktighet innefattas i perspektivet invånare
och samhälle. Kvaliteter som är svåra för invånaren
själv att bedöma, exempelvis medicinska resultat,
omvårdnadsresultat, patientsäkerhet, driftsäkerhet
och miljöpåverkan finns under det här perspektivet
och benämns som kärnkvalitet. För att leverera god
kvalitet behövs ändamålsenliga, resurseffektiva och
flexibla processer i verksamheten.

Bedömning av måluppfyllelse
Inriktningsmål

Måluppfyllelse

God kvalitet i Region Blekinges
tjänster och samverkansprocesser

Inte helt
tillfredsställande

En digitaliserad verksamhet

Inte helt
tillfredsställande

GOD KVALITET I REGION BLEKINGES
TJÄNSTER OCH SAMVERKANSPROCESSER
Bedömning av måluppfyllelse: inte helt tillfredsställande.
Verksamheten bedriver en god kvalitet i arbetet
med de tjänster som erbjuds. En pågående utveckling av samverkansprocesser ses alltmer i organisationen. Ytterligare samordning, systematik och
prioritering behövs för att måluppfyllelsen ska vara
tillfredställande.

Etablera ett processorienterat arbetssätt
En möjliggörare för att leverera god kvalitet är
ett processorienterat arbetssätt. Det innebär en
helhetssyn på verksamheten och sätter fokus på

värdeskapande aktiviteter utifrån kundens perspektiv
och behov.
En programorganisation har under året arbetat
med koordinering och samordning av förvaltningarnas insatser och plan för processorienteringen.
Utvecklingsarbetet integreras med nuvarande
organisation.
I hälso- och sjukvårdsförvaltningen har den nya
vårdkommittén etablerats och syftet är att främja
kunskapsstyrning och processorienterat arbetssätt
över organisationsgränser, för invånarens och
patientens bästa. Förvaltningen har bildat ett projekt
för att driva processorienteringsarbetet under
2019–2022 och har tillsatt en projektledare som har
utarbetat en projektplan. Projektet har också tagit
fram en plan där samordning gjorts med andra
initiativ till exempel nytt vårdinformationsstöd,
kunskapsstyrning, framtidens vårdlokaler och
omställning av vården. Flertalet verksamheter
arbetar med sina flöden.
Regionservice har sina flesta processer kartlagda
och har fokuserat på vidare förbättringsarbete.
De har också påbörjat arbetet med kunddialoger.
Samverkansnämnden har fortsatt arbetet med att
beskriva verksamheten som en del i ett ledningssystem för kvalitet. Verksamhetens medarbetare
pratar mer om arbetsflödena, istället för att fokusera på avdelningsgränser och begränsningar, ett
tydligare fokus på verksamhetens helhet.
Regional utveckling kultur och bildning har genomfört en berednings- och ärendeprocess för regionala
tillväxtmedel och uppdaterat projektprocessen.
Blekingetrafiken har arbetat med ett processorienterat synsätt i arbetet med att införa ett nytt
biljettsystem. I utvecklingsarbetet har man sett till
hur biljettsystemet kan stödja kundens hela resa på
bästa sätt, från att behov av att förflytta sig uppstår
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för kunden, fasen före resan, under själva resan och
efter resan.
En programorganisation har startats upp för
koordinering och samordning av arbetet med förvaltningarna och en övergripande plan för processorientering har tagits fram. En plan för hur kompetens ska byggas upp internt inom organisationen
och en utbildningsplan har också tagits fram.

omfattande och komplexa vårdbehov ska erbjudas
vård och omsorg med hög kvalitet i hemmet. Det
uppnås genom att de involverade aktörerna, hemsjukvården och omsorgen, primärvården samt
kliniken för geriatrik och palliativmedicin samt övriga
berörda specialistteam och kliniker samarbetar
sömlöst och tillämpar ett proaktivt, teambaserat
och mobilt arbetssätt.

Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens
hälso- och sjukvård

Minska antalet vårdskador
Vårdskador orsakar både ett lidande för patienten
och stora kostnader för hälso- och sjukvården såväl
i riket som i Blekinge. Det är av allra största vikt att
kontinuerligt arbeta med att försöka minska antalet
vårdskador. Det är angeläget att verksamheten dokumenterar och analyserar de vårdskador som uppstår
för att samma misstag inte ska uppstå igen. Genom
att rapportera vårdskador eller händelser som hade
kunnat medföra en vårdskada kan verksamheten lära
av erfarenheter och öka patientsäkerheten.

För att realisera inriktningsbesluten i framtidens
hälso- och sjukvård har en programplan tagits fram
med syfte att hålla samman, samordna och skapa förutsättningar för att möta framtida vårdbehov. Uppföljning och utformning av programplanen sker via
en styrgrupp som består av regiondirektören, regionstabsledningen, tandvårdschefen och områdeschefer.
Arbete pågår bland annat med att utveckla en
mobil närvårdsmodell som inkluderar mobila team
och mobila arbetssätt. Målet är att personer med

Indikator

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

Andel svarande som svarar positivt på
frågor om kontinuitet och koordinering
i primärvården (%)

65,7
(Kvinnor: 64,7
Män: 66,9) (2017)

68
(Öka med
2 % årligen)

65,9
(Kvinnor: 64,0
Män: 68,2)

Patientsäkerhetsindex

79,2 (Utfall 2017)

80,0

80,7

Indikatorn om patienters upplevelse av besök i primärvården ingår i den nationella patientenkäten (NPE)
och avser att belysa patienternas upplevelse av
vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering.
Detta innebär hur väl individens vård samordnas,
såväl internt som externt. Parametrar som följs
upp är exempelvis hur patienterna upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och
i relation till patienten. Utfallet för 2019 är något
förbättrat jämfört med resultatet i 2017 års undersökning men målvärdet nås inte.
Patientsäkerhetsindex visar utvecklingen av de
vanligaste skadetyperna och aspekter som direkt
ökar risken för att vårdskador ska uppkomma. Målet
är att index ska öka. Indexet består av sju delområden och varje delområde har ett mål som ska nås.
Patientsäkerhetsindex har totalt förbättrats, några
delområden har förbättrats (andel patienter med

trycksår, antibiotikaförskrivning) men några har
försämrats (följsamhet till hygienrutiner, förskrivning
av olämpliga läkemedel till personer som är 75 år
och äldre, samt antalet överbeläggningar och
utlokaliserade patienter på Blekingesjukhuset).

EN DIGITALISERAD VERKSAMHET
Bedömning av måluppfyllelse: inte helt tillfredsställande.
Digitaliseringen är under ständig utveckling och
det pågår ett arbete med att hantera tekniken och
införandet av de tjänster som tas fram. Ytterligare
samordning, systematik och prioritering behövs för
nå måluppfyllelsen tillfredsställande.
Representanter från Blekinges kommuner och
Region Blekinge har skapat ett regionalt digitaliseringsråd och tagit fram en uppdragsbeskrivning.
Rådet är referensgrupp till projektet Digitala Blekinge
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samt till text och handlingsplan som tas fram
gällande digital omställning i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Uppdraget med att ta fram,
fastställa och etablera en intern digitaliseringsstrategi har pågått under året. En handlingsplan
kopplad till den interna digitaliseringsstrategin
håller också på att tas fram.

Utveckla digitala tjänster anpassade till
befolkningens behov
Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö och är ett samverkansprojekt tillsammans med åtta andra regioner. FVIS
ska ge förutsättningar för att förbättra och utveckla
vårdens utförande med individen i centrum. Nästa
generation vårdinformationsstöd innebär en sammanhållen och integrerad patientjournal för hälsooch sjukvården. För FVIS fortgår programmet
på regionnivå, dock är samverkansavtalet mellan
regionerna något försenat. Det gemensamma
projektet för verksamhetsanalys och lösning följer
planeringen, även om samtliga regioner har en del
svårigheter att hitta medarbetare i vårdverksamheterna som ska medverka i att ta fram den beställda
nya FVIS-lösningen. Regionalt i Blekinge har önskvärda milstolpar inom den tekniska delen inte uppnåtts. Men med anledning av att Blekinge och
Västernorrland är sist bland de fem avtalsregionerna
att starta det faktiska införandet, finns fortfarande
tid att komma ifatt.
Regionens revisorer har genomfört en granskning av e-hälsa med fokus på invånartjänster.
Bedömningen är att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämndens styrning av regionens digitala
invånartjänster inte är ändamålsenlig. Bland annat
påpekas brist på strukturer som säkerställer att
systematiska riskanalyser sker vid projekteringsstart, att förvaltningsstyrmodellen inte är förankrad
i hela organisationen och avsaknaden av struktur
för hur verksamheternas och invånarnas behov
fångas upp och omsätts effektivt och enhetligt.
Revisionsarbete i kombination med omorganisationen har medfört att arbetet med att revidera
Region Blekinges e-hälsoplan har varit pausad.
Handlingsplanen bör synkroniseras med arbetet
som ligger inom Framtidens hälso- och sjukvård
och den interna digitaliseringsstrategin.

En översyn av plattformar för digitala möten pågår,
med syfte att utveckla de digitala mötena och ge
större möjlighet att erbjuda invånarna digitala möten
som ett komplement till fysiska möten.
Ett exempel är ett projekt som en av vårdcentralerna prövar, det är ett digitalt stöd som kopplas till
en så kallad lättmottagning, där patienten kan söka
för sina akuta besvär utan att boka tid i förväg. Syftet
med lättmottagningen är att öka tillgängligheten.
Region Blekinge samverkar med ett flertal aktörer,
exempelvis Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Blue
Science Park, Sigma och länets kommuner. Syftet
med samverkan är bland annat utveckling och innovation som leder till förbättrad hälsa, förbättrad
vårdkvalitet och ansvarsfullt nyttjande av resurser.
För att förbättra och tillmötesgå invånarnas och
verksamheternas behov och möjlighet till digitala
lösningar pågår ett flertal aktiviteter, exempelvis:
• GPS-larm som hjälpmedel syftar till att öka
tryggheten hos invånare att behålla aktivitetsförmågan trots skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller om man känner oro för att vistas
utanför hemmet.
• Genom textning och syntolkning kan teaterföreställningarna göras mer tillgängliga för publiken
eller användaren.
• Utveckling av digitalt skapande av musik.
• Ökning av digitala läromedel och undervisningsprogram.

Etablera en regiongemensam utvecklingsoch innovationsstrategi
Digitaliseringsstrategin sker inom projektet Digitala
Blekinge där det tagits fram en projektplan samt tillsatts en styrgrupp. Planen kopplas till digitaliseringsstrategin och den regionala utvecklingsstrategin
(RUS), och kommer att ingå i RUS. Regionstaben
och regional utveckling har under hösten genomfört workshoptillfällen, behovskartläggning och
omvärldsbevakning. Ett regionalt innovationsråd och
en strategi för smart specialisering har påbörjats.
Innovationsrådet är tänkt att bli ett forum där
resultat, inspel och reflektioner från kartläggning
och intressentdialoger kan diskuteras djupare
och analyseras.
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Indikator

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

Antal e-tjänster som erbjuds
i 1177 Vårdguiden.

41 (okt 2018)

47

64 e-hälsotjänster

Andel invånare som använder
e-tjänsterna i 1177 Vårdguiden. (%)

36 (okt 2018)

50 (öka med 15 %)

48

Antalet e-tjänster som erbjuds i Region Blekinge är
en summering av befintliga e-hälsotjänster som
erbjuds till invånarna inom hälso- och sjukvård och
tandvård. Det är främst e-hälsotjänster som invånarna kan komma åt via 1177.se. Ett plattformsbyte
för 1177 Vårdguidens e-tjänster genomfördes under
året och en ny var på plats under sommaren. Under
plattformsbytet levererades ingen användarstatistik,
en trolig anledning till att målet inte nåddes.

Ett exempel på e-tjänster som utvecklats under året
är att Blodcentralen har två nya e-tjänster, Intresseanmälan för blodgivning och Ändra blodgivaruppgifter. Det har även tagits fram projektdirektiv
för införande av webbtidbok med målsättningen att
samtliga vårdcentraler, offentliga som privata, ska
vara igång innan juni 2020. Ambitionen är även att
befintliga och kända screeningsprogram ska vara
igång med webbtidbok under 2020.
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Perspektivet kompetens
Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för
att Region Blekinge ska ha den kompetens som
behövs för att bedriva verksamheten. Det handlar
dels om att kunna attrahera rätt medarbetare, dels
om att kunna behålla och utveckla den kompetens
organisationen redan har. Ett viktigt led i detta är att
stärka arbetsgivarvarumärket. Perspektivet omfattar
också målsättningar för utveckling av kompetens
i Blekinge, för att kunna matcha näringslivets behov
av kompetens med den arbetskraft som finns.

Andel medarbetare, fördelat på kön 2019

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Medarbetare

Den utförda arbetstiden, inklusive arbetad tid under
jour och beredskap, övertid, mertid och timavlönade,
omräknat till årsarbetare (1 760 timmar), ökade med
cirka 116 årsarbetare jämfört med år 2018. Den
största ökningen fanns i gruppen handläggar- och
administratörsarbete, med 69 årsarbetare. Ökningen
berodde främst på regionbildningen. Den samlade
frånvaron har ökat med 63 årsarbetare jämfört
med år 2018. Den största ökningen har skett i frånvarogrupperna, semester med 23 årsarbetare, och
föräldraledighet, med 20 årsarbetare.

Region Blekinge hade vid årets slut 5 125 medarbetare, varav 4 830 tillsvidareanställda och 295
visstidsanställda. Antalet medarbetare ökade jämfört
med år 2018 med 180 personer (3,6 procent). Den
främsta orsaken till ökningen var regionbildningen.
År 2019 var 78 procent av de anställda kvinnor och
22 procent män. Andelen medarbetare med en
heltidsanställning ökade från 92,9 procent år 2018
till 93,8 procent år 2019.
Medelsysselsättningsgraden för tillsvidareanställda medarbetare var 98,1 år 2019 jämfört
med 97,8 år 2018. Heltidsarbetande har ökat med
0,3 procent i jämförelse med år 2018.

Män
22 %

Kvinnor
78 %
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Utförd arbetstid i årsarbetare 2019 och 2018
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Sjukfrånvaro
Mellan år 2018 och 2019 var sjukfrånvaron oförändrad, med 5,4 procent i förhållande till den ordinarie arbetstiden. Sjukfrånvaron för kvinnor minskade från 6,1 procent till 6,0 procent, medan den

ökade för män från 3,2 procent till 3,3 procent.
Andelen medarbetare som var sjuka i mer än 60
dagar minskade från 46,9 procent till 46,1 procent, och minskningen har skett för både kvinnor
och män.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade
29 år eller yngre (%)
År
2015
2016
2017
2018
2019

Kvinnor
4,3
5,6
4,9
5,7
5,9

Män
3,2
2,5
2,7
2,6
2,9

Totalt
4,0
4,9
4,3
4,9
5,2

30–49 år (%)
Kvinnor
5,7
6,4
6,3
5,7
5,5

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)

Män
2,2
2,6
2,4
2,3
2,8

50 år eller äldre (%)
Totalt
4,9
5,6
5,4
4,9
4,9

Kvinnor
6,5
7,1
6,9
6,5
6,6

Män
3,8
3,6
3,8
4,3
4,0

Totalt
5,9
6,4
6,2
6,1
6,0

7,0

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
i % av den totala sjukfrånvaron

6,0
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5,0
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING
En av Region Blekinges största utmaningar är att
säkerställa kompetens för att kunna möta verksamhetsbehoven både kort- och långsiktigt. En del
i detta arbete är att strukturerat göra kompetensförsörjningsplaner på gruppnivå, och även individuella mål- och utvecklingsplaner med aktiviteter som
leder till att rätt kompetens attraheras, rekryteras,
utvecklas, behålls och avvecklas. Både region- och
förvaltningsnivå har arbetat aktivt med att integrera
kompetensförsörjningsarbetet med den övergripande ledningsprocessen, så att kompetensplanering
blir en naturlig del tillsammans med planering av
verksamhet och ekonomi. Regionen fortsatte att
utveckla strukturen för kompetensplanering med
kompetensdialoger, medarbetarsamtal, individuella
mål- och utvecklingsplaner samt kompetensförsörjningsplaner som viktiga delar. 84 procent av medarbetarna har haft medarbetarsamtal och 70 procent
har en individuell mål- och utvecklingsplan. Det är
samma nivåer som år 2018. Siffrorna är hämtade
från resultatet i enkäten för Hållbart medarbetarengagemang (HME).
Ett utkast till en samlad kompetensförsörjningsplan för Region Blekinge togs fram under året och
förväntas kunna slutföras första kvartalet 2020.
Arbete har påbörjats med att ta fram en kompetensmodell för Region Blekinge som kommer att ligga
till grund för arbete med att definiera roller och
kompetenser i organisationen. Detta är i sin tur en
förutsättning för att kunna använda systemstödet
Kompetenskompassen till att arbeta med gapanalyser och kompetensplanering för att möta
verksamhetens behov av kompetens.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts
årligen och innehåller nio frågor om motivation,
ledarskap och styrning. Index för år 2019 blev 78,1
jämfört med 77,7 år 2018. Det var en höjning, dock
inte upp till målvärdet 78,7. Svarsfrekvensen var 85%.
Utifrån resultatet tas handlingsplaner fram för
fortsatta förbättringar på arbetsplats- och organisationsnivå. Samtidigt med HME ställs även frågorna
”Jag kan rekommendera andra att söka sig till min
arbetsplats” och ”Jag är stolt över att arbeta i Region
Blekinge”. Båda dessa frågor visar på något försämrade resultat jämfört med 2018.

Införandet av systemstödet för kompetensplanering
(Kompetenskompassen) har fortsatt under året.
Pilotavdelningar inom olika verksamheter har testat
införande av systemstöd för medarbetarsamtalet
och den individuella mål- och utvecklingsplanen.
Vissa justeringar gjordes och därefter genomfördes
breddinförandet något försenat.
Insatser som finansierats via det centrala utbildningsanslaget är specialistutbildning för tandläkare,
utbildning till ortodontiassistent, utbildningar inom
digitalisering (regionservice) och regionövergripande
insatser för att stärka ledarskap och medarbetarskap
i organisationen.
Inom det regionala tillväxtarbetet är kompetensförsörjningen fortsatt ett område som kräver ytterligare insatser. Näringsliv och offentliga organisationer
upplever i större utsträckning än tidigare att tillgång
till kompetent arbetskraft är ett tillväxthinder.

Inhyrd personal
Den utförda arbetstiden för inhyrd personal har
ökat för både läkare och sjuksköterskor med 15 årsarbetare jämfört med 2018. När det gäller läkarna
så har ökningen skett inom primärvården och för
sjuksköterskorna har ökningen skett inom Blekingesjukhuset. Det har varit svårt att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor till vårdavdelningarna,
vilket har skapat behov av inhyrda sjuksköterskor.
Under 2019 upphörde beroendet av inhyrda specialistsjuksköterskor. Den satsning på utbildningsanställningar för sjuksköterskors specialistutbildning som
har genomförts, har gett önskad effekt.
Det är primärt inom vårdcentraler i västra Blekinge
som hyrberoende av läkare är som störst. Satsningar
på långsiktiga åtgärder har varit bland annat en
utbildningsvårdcentral i västra Blekinge. Utbildningsvårdcentralen tar emot upp till 6 utbildningsläkare varje halvår och målgruppen är studenter
som läst till läkare utomlands och som blir
legitimerade efter examen. Handlingsplaner för
oberoende av hyrpersonal som tidigare fanns på
tre olika vårdförvaltningar ska uppdateras och
kompletteras inför 2020.
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Primärvård Psykiatri och
habilitering

Blekingesjukhuset

Totalt

Primärvård

Läkare

Bemanning
Inom tandvårdsförvaltningen har det varit svårt att
rekrytera främst tandläkare. Folktandvården har
saknat mellan åtta till tio tandläkare i snitt under 2019.
Förvaltningen har ett gott samarbete med lärosätena
i olika former men möjligheten att rekrytera erfarna
tandläkare har varit och är fortsatt svår. Folktandvården hoppas och tror mycket på den nya schemaläggningsmodellen som togs i bruk i september, både
ur ett behållaperspektiv men även attrahera och
framförallt en ökad tillgänglighet. Utvärdering av
denna kommer ske 2020. Tandsköterskeutbildningen
via Hermods fortlöper och förser förvaltningen med
tandsköterskekompetens som behövs och den sista
kursen avslutas årsskiftet 2022/2023.
Det är fortsatt svårt att rekrytera inom de flesta
vårdrelaterade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och årligen stiger behovet av rekrytering
i takt med stora pensionsavgångar. Det finns även
yrkeskategorier som antalsmässigt inte är många
men kritiska för att verksamheten ska fortgå. Biomedicinska analytiker (BMA), laboratoriemedicinska
professioner och röntgensjuksköterskor är exempel
på sådana yrkesgrupper. Dessa verksamheter har
arbetat med task-shifting, det vill säga rätt använd
kompetens, så att mindre svårrekryterade yrkesgrupper kan utföra arbetsuppgifter som tidigare låg
på de mer svårrekryterade yrkesgrupperna.
Ett omfattande rekryteringsarbete har pågått
inom regionservice verksamheter. Dessvärre har det
i vissa fall inte funnits sökande med rätt kompetens
alternativt har löneanspråken varit alldeles för höga

Blekingesjukhuset

Totalt

Totalt

Sjuksköterska

och därmed har kandidater tackat nej till anställningserbjudande. Största svårigheterna att rekrytera
är till tjänster inom it och fastighet.
Övriga verksamheter upplever att de kunnat
rekrytera den kompetens som efterfrågats. Även
för de upphandlade leverantörerna av Region
Blekinges verksamhet, Blekingetrafiken, har det
funnits utmaningar att rekrytera personal. Det har
därför varit och är viktigt med fokus på YH-utbildningar eller motsvarande. Liksom tidigare somrar
erbjöd regionen ungdomar mellan 17 och 19 år feriearbete. Drygt 200 ungdomar, något färre än 2018,
anställdes i Region Blekinge och i föreningar
i Blekinge.
Under 2019 utannonserades cirka 1 700 lediga
tjänster, vilket är en ökning i jämförelse med åren
2017 och 2018.
Den externa personalrörligheten (avgångar exklusive pensionsavgångar) minskade något, från 6,0
procent till 5,4 procent.

Samverkan
Ett arbete påbörjades med att revidera regionens
samverkansavtal, i linje med det nya centrala avtal
som tecknats om samverkan och arbetsmiljö.
Revideringen grundas också på den utvärdering av
det befintliga lokala samverkansavtalet som gjordes
2018. En partsgemensam grupp har arbetat med
det nya samverkansavtalet. Avtalet utgör en grund
för att skapa förutsättningar för att medarbetarna
ska ha möjlighet till inflytande på sitt arbete och sin
arbetsmiljö, vilket kan leda till ökat engagemang.
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VÄRDEGRUNDSARBETE
Under hösten 2018 inleddes ett arbete kring sammanslagningen av gamla Region Blekinges och dåvarande
landstingets värdegrunder som har fortsatt under
årets första månader. En arbetsgrupp bildades med
representation av de processledare som ledde värdegrundsarbetet under 2015, då båda organisationerna
på respektive håll genomförde en omfattande värdegrundsprocess med samtliga medarbetare. En reviderad värdegrund som innebar att beskrivningen av
ledstjärnorna breddades beslutades av regiondirektören i april 2019. Stödmaterial till chefer och
medarbetare har uppdaterats och finns tillgängligt
på intranätet.
För att få en indikation på hur värdegrunden etableras i regionen ställs i medarbetarundersökningen
fyra frågor, som sedan vägs samman i ett värdegrundsindex. Värdegrundsindex har sjunkit något,
från 57,6 år 2018 till 55,8 år 2019. Det visar på ett
behov av att göra förnyade insatser för att förankra
värdegrunden och fortsätta arbetet med att göra
den till en integrerad del av det dagliga arbetet. Ett
antal viktiga områden och aspekter har identifierats,
och nästa steg är att skapa en handlingsplan och
börja planera för aktiviteter för 2020 och framåt.

Chef- och medarbetarskap
Region Blekinge har drygt 220 chefer och rörligheten
(interna och externa avgångar inklusive pensionsavgångar) bland cheferna var 16 procent under året
vilket är något högre än föregående år, 13 procent
år 2018.
Under året genomfördes en chefsdag för regionens alla chefer. Syftet med dagen var att tillsammans utforska hur Region Blekinge tar det regionala
ledarskapet och bäst tillvaratar de olika delarna av
den nya organisationen. Dagen resulterade bland
annat i ett antal rekommendationer/medskick till
regionledningen i det fortsatta arbetet med att leda
utvecklingen för ett attraktivt Blekinge.
I flera av Region Blekinges styrdokument beskrivs
vikten av att sträva mot uppsatta mål, att kunna se
helheten och förstå hur man som enskilda individer
kan bidra till måluppfyllelse. Kompetenser för chefer
och medarbetare som kan bidra till detta arbetades
fram under 2018, testades och reviderades under
2019. Arbetet fortsätter 2020 utifrån reviderat förslag. Kompetenserna beskriver önskade beteenden

när det gäller personcentrerat förhållningssätt, värdegrund och mål- och processorienterat arbetssätt.
Kompetenserna ska bidra till att Region Blekinge
som helhet når sina mål och uppfyller sitt syfte.

Lärande och utveckling
Under året beslutades om en lärande- och utvecklingsstrategi som utgår ifrån modellen ”den lärande
organisationen”. Det innebär ett sätt att arbeta med
utveckling av kompetens, ledarskap och medarbetarskap som motsvarar behoven idag och i framtiden.
Arbetet har fortsatt med att utveckla kompetensutvecklingsinsatserna som erbjuds inom ramen för
regionens Ledarskapsakademi. Under året färdigställdes regionens teamhandbok, som ska fungera
som stöd för chefer och medarbetare att utveckla
väl fungerande team. Under året har det genomförts utbildningar för ST-läkare, introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor, ledarskapsoch chefsprogram samt introduktion av nyanställda.
Totalt har 2 300 kursdagar genomförts. Utvärdering
som sammanställts har visat på goda omdömen.
Regionhälsans organisationskonsulter har under
2019 genomfört 197 tillfällen med chefshandledning/
coachning, varav två för chefsgrupper. Regionhälsan har även genomfört 298 timmar ledningsgruppsutveckling.
I samarbete med BTH har en ny kvalitetssäkrad
och evidensbaserad handledningsmodell för sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagda utbildning (VFU) pilotinförts under hösten 2019. Breddinförande planeras under 2020.
Regionen har en omfattande verksamhet i form
av praktik och verksamhetsförlagd utbildning för
elever och studenter. Totalt antal praktikveckor
under år 2019 var 6 459 veckor jämfört med 7 313
veckor år 2018. Det var övervägande sjuksköterskepraktik. En orsak till att antalet veckor minskade
var att studenter i större utsträckning inte genomför utbildningen och att utbildningar läggs ner för
att det saknas behöriga lärare eller att antalet
sökande är för få för att kunna starta utbildningen.
De senaste årens efterfrågan på praktikplatser
för personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning har minskat. Vårdförbundets studentmedlemmar rankade år 2019 Blekinge som femte
bästa län för verksamhetsförlagd utbildning för
sjuksköterskestudenter.
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Inom regionservice verksamheter för verksamhetsstöd, fastighet och teknik tas så gott som årligen emot
LIA-praktikanter (Lärande I Arbete) som studerar
på yrkeshögskolor i närheten. Extra fokus har legat
inom svårrekryterade yrken som lönekonsulter,
fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. I samband med den kontakten ges input till skolan om
vilken riktning regionen ser att yrkesrollen håller på
att utvecklas. Allt för att utbildningen ska kunna
anpassas efter arbetsgivarens behov. Det är viktigt
att kunna erbjuda studenterna praktik under sin
utbildning då det är en förutsättning för att de ska
få sin examen och i slutänden att utbildningen ska
kunna finnas kvar. Region Blekinge får även chansen
att visa upp sig som potentiell framtida arbetsplats.

En god arbetsmiljö
Under 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en
arbetsmiljö- och hälsopolicy för Region Blekinge.
Syftet med policyn är att beskriva hur Region
Blekinge vill vara som arbetsplats och arbetsgivare
samt att uppnå god arbetsmiljö med fokus på
ständiga förbättringar och ett långsiktigt hållbart
arbetsliv. Vidare ska policyn ge en grund för att
definiera och genomföra konkreta aktiviteter och
initiativ som baseras på den övergripande inriktningen. Den ska även bidra till en organisation som
ger förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens,
likabehandling och meningsfullhet.
Den nya arbetsmiljö- och hälsopolicyn, som ska
slutföras under 2020, blir ett viktigt styrdokument
för Region Blekinge som arbetsgivare.
Projektet hälsofrämjande stöd har fortsatt med
goda resultat. Hälsofrämjande stöd är i korthet stöd
till medarbetare med tidiga tecken på ohälsa. Under
2019 deltog 135 medarbetare i insatserna. Deltagarnas
upplevda hälsa ökade märkbart efter medverkan
i projektet. 95 procent av cheferna som haft
medarbetare i projektet svarade i enkät att det
stämde bra eller mycket bra att hälsofrämjande
stöd är ett verktyg som de vid behov kommer att
använda igen.
Årligen görs en mätning av medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Den innehåller tre frågor
om fysisk och psykosocial arbetsmiljö och upplevd
arbetsbelastning. Resultatet presenteras i ett arbetsmiljöindex. Index för år 2019 blev 71,4 jämfört med
71,0 år 2018. Utifrån resultatet tas handlingsplaner

fram för fortsatta förbättringar på arbetsplatserna.
En förväntad utveckling inom arbetsmiljöområdet
är ett förstärkt systematiskt arbetsmiljöarbete
genom ökat fokus på det proaktiva arbetet.
I början av året startade ett arbetsmiljöprojekt
SUSAM (stöd och utveckling i systematiskt arbetsmiljöarbete) i samarbete mellan Regionhälsan och
hälso- och sjukvården. Projektet ska stötta chefer
och medarbetare på avdelnings- och basenhetsnivå
operativt för att få igång förbättringsarbeten för
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Under 2019 gjordes en särskild satsning i budget
för hälsosam arbetsförläggning, detta för att ge
medarbetare som arbetar rotationstjänstgöring, det
vill säga arbetar både dag och natt, en ökad möjlighet till återhämtning (nattkvot). Det innebär att
medarbetaren får en reducerad faktiskt arbetad tid
i proportion till hur många nätter de arbetar.
Regionhälsan har levererat ungefär lika många
timmar 2019 som 2018, men andelen förebyggande
insatser har ökat. De efterhjälpande insatserna har
minskat i ungefär motsvarande grad medan de hälsofrämjande insatserna ligger på ungefär samma nivå.
Leveransen ligger i linje med regionhälsans uppdrag. Regionhälsans kundenkät som skickas till alla
chefer visar på förbättrade omdömen inom sex av
sju områden jämfört med föregående år.
I samband med regionbildningen har arbetsmiljöuppgifter fördelats från regiondirektör till förvaltningschefer. I nuläget har detta skett till samtliga
förvaltningar förutom till regional utveckling, kultur
och bildning. Ingen chef har returnerat någon/några
arbetsmiljöuppgifter.

En attraktiv arbetsgivare
För att säkra kompetensförsörjningen, attrahera
nya medarbetare och öka den interna stoltheten har
ett antal kommunikationsinsatser genomförts.
Ett nytt kommunikationskoncept för rekrytering av
semestervikarier har tagits fram. Konceptet lanserades vid årsskiftet och går i ett brett spektrum av
kanaler. Konceptet har lett till positiva reaktioner,
såväl internt som externt. Det hade en god räckvidd
i sociala medier.
Behovet av att rekrytera sjuksköterskor är stort.
Kommunikationsenheten har därför i samarbete
med thoraxcentrum genomfört ett pilotprojekt där
två sjuksköterskor berättar om sin arbetsvardag.
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Filmer och bilder har använts i olika sociala medier
och även i form av köpt platsannonsering.
På Instagram och Linkedin har antalet följare ökat
kontinuerligt, strax över 6 700 respektive 3 300. Ett
resultat av att vi fortsätter att arbeta systematiskt
med våra sociala medier. Filmen om Region Blekinge
togs fram 2019 och används till att profilera och
stärka vår organisations varumärke. Det finns
behov av rörlig media för att synas och sticka ut.
Regionen deltog i Flygets dag i Ronneby ur perspektivet rekrytering vilket var ett unikt tillfälle att
stärka vårt arbetsgivarvarumärke för en bred publik
på hemmaplan.

Årets arbetsplats 2019
För nionde året utsågs "Årets arbetsplats – chef
och medarbetare mot samma mål". Priset gick till
Hörselvården med motiveringen:
Hörselvården har varit med om en fantastiskt
inspirerande och arbetsam resa. Från att ha haft
svårt att ta hand om patienterna inom tiden för
vårdgarantin, till att idag ha fått ner väntelistan och
kortade väntetider för alla nya patienter. Utvecklingsarbete, analyser av arbetssätt och omfördelning av
arbetsuppgifter och kompetens har lett till dagens
resultat, tillsammans med ett stort engagemang.
Hörselvården har nu full bemanning och alla medarbetare arbetar tillsammans för att bibehålla flödet
i patientarbetet. I Nationellt kvalitetsregister ger
patienterna höga betyg till verksamheten när det
gäller upplevd nytta och funktion av sina hörhjälpmedel samt kontakt och bemötande vid besöken.
Under det gångna året har delar av verksamheten
flyttat till nya lokaler som ger ännu bättre förutsättningar i arbetet och en förbättrad arbetsmiljö.

Bedömning av måluppfyllelse
Inriktningsmål

Måluppfyllelse

Ett engagerat medarbetarskap

Tillfredsställande

Säkrad kompetensförsörjning
nu och i framtiden

Inte helt
tillfredsställande

ETT ENGAGERAT MEDARBETARSKAP
Bedömning av måluppfyllelse: tillfredsställande.
I den samlade bedömningen har vägts in:

• förbättrade resultat från enkäten Hållbart
medarbetarengagemang (HME).
• ökat arbetsmiljöindex.
• oförändrad sjukfrånvaro och minskad
extern personalomsättning.
• oförändrad andel medarbetare som haft
medarbetarsamtal och som har en individuell
mål- och utvecklingsplan samt respektive
nämnds bedömning av måluppfyllelse och
beskrivningar under insatsområdena.

Processorientering, personcentrerat
förhållningssätt och digital kompetens
Regiongemensamt har en handbok i teamutveckling
tagits fram som kan användas som stöd för att utveckla ett teams arbete. En metodik för att utveckla
ett teamarbete är användbart i en processorienterad
organisation, men även i andra sammanhang för att
optimera samarbete. Inom nämnderna har arbete
med processer och utveckling av kompetensen fortgått på olika sätt och sammantaget är bedömningen
att kompetensen har utvecklats i önskad riktning.
För det fortsatta arbetet inom nämnderna efterfrågas
en tydligare struktur för processorienterat arbetssätt för att kunna vidareutveckla de kompetenser
som behövs för måluppfyllelse inom perspektivet
kvalitet och process. En nuläges- och behovsanalys
har genomförts för Region Blekinge. Utifrån nulägesanalysen har en plan för hur kompetens ska byggas
upp internt inom organisationen och en utbildningsplan tagits fram. Regionstaben har stöttat förvaltningarna i deras planeringsarbete av vidare insatser
och kunskapsutbyte har skett mellan förvaltningarna.
I uppdraget att utbilda specialistsjuksköterskor och
specialistläkare ingår kunskaper om systematiskt
förbättringsarbete, där processkunskap är ett
verktyg i förbättringsarbetet.
Kompetens i personcentrerat förhållningssätt
gäller i första hand gentemot invånarna men förhållningssättet bör även användas inom organisationen
och mellan medarbetare. De insatser som gjorts
regiongemensamt är personcentrerat förhållningssätt i utbildningen för nya chefer. Detta gäller även
för ST-läkares kurs i kommunikation inom ramen
för ledarskapsutbildning samt introduktionskurs
för nya sjuksköterskor. Inom hälso- och sjukvården
kommer införandet av kunskapsstyrning att
innehålla metod och struktur för personcentrerat
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förhållningssätt och tandvården har på olika sätt
arbetat för att stärka det personcentrerade förhållningssättet. Inom tandvården har gjorts kontinuerliga
patientenkäter som givit bra underlag för utveckling
av det personcentrerade förhållningssättet.
Region Blekinge har sökt och fått beviljat medel
inom ramen för tidig lokal omställning (TLO-KL) för
att göra en utbildningsinsats inom digitala verktyg
och distansmöten. Utbildningsinsatsen är avsedd
att leda till ökad kompetens i användandet av de
Indikator

digitala möjligheter som redan finns inom regionen
och därmed kunna effektivisera arbetet. De beviljade
medlen har använts för att tillsätta en projektledare
och planeringsarbetet har påbörjats. Region Blekinge
har också fått beviljat medel från TLO-KL för att
utveckla arbetet med e-lärande. Digitaliseringsenheten tar fram ett koncept, digitala utvecklingsronder (DUR), för att öka den digitala kompetensen
hos Region Blekinges medarbetare. Konceptet ska
på sikt gälla för all personal.
Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

HME-index. (%)

78,2 (2017)

78,5

78,1

Arbetsmiljöindex. (%)

68,2 (2017)

68,5

71,4

SÄKRAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING NU
OCH I FRAMTIDEN
Bedömning av måluppfyllelse: inte helt tillfredsställande.
I den samlade bedömningen har vägts in att:
• beroendet av inhyrd personal har ökat.
• det finns inte längre behov att hyra in specialistsjuksköterskor.
• alla verksamheter ännu inte har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan dock har 85%
av cheferna en kompetensförsörjningsplan.
• antal utbildningsanställningar har ökat.
• andel medarbetare som rekommenderar andra
att söka sig till sin arbetsplats och stoltheten
över att jobba i Region Blekinge minskar något.
• det är svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper
både internt i organisationen och i länet.
• respektive nämnds bedömning av måluppfyllelse
och beskrivningar under insatsområdena.

Kompetensförsörjningsplaner, stärkt tillgång
på kompetens, genomförande av intentionerna
i kompetensförsörjningsstrategin för Blekinge,
utredning om lärarutbildning samt vård- och
omsorgscollege
Inom samtliga nämnder har arbete gjorts för att
ta fram/revidera kompetensförsörjningsplaner.
Under året har insatser gjorts för att tydliggöra
kompetensförsörjningsprocessen och vikten av att

det finns kompetensförsörjningsplaner. Förbättrat
stödmaterial och workshops för chefer är exempel
på insatser. Cirka 85 procent av regionens chefer
har en kompetensförsörjningsplan för sin verksamhet.
Två av sju nämnder har inte kompetensförsörjningsplaner fullt ut, regionstyrelsen (regionservice har 94
procent och regionstaben har 92 procent) och hälsooch sjukvårdsnämnden har 80 procent.
Satsning på att stärka tillgången på kompetens
(personalpott) har bland annat inneburit att antalet
utbildningsanställningar för sjuksköterskors prioriterade specialistutbildningar och barnmorskeutbildning har ökat. Totalt har 19 specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor påbörjat anställning
efter avslutad utbildning i juni. 29 utbildningsanställningar tillsattes för utbildning med start
höstterminen 2019.
Arbetet med att etablera struktur för kompetensförsörjningsstrategins genomförande har gått enligt
plan. En mötesstruktur och handlingsplan finns nu
på plats. Utredning kring uppdraget att inrätta en
lärarutbildning i länet är påbörjad. Förstudiemedel
har beviljats till Kunskapskällan Ronneby som aktör
att bidra till genomförande av målet tillsammans
med Region Blekinge.
Näringsliv och offentliga organisationer i Blekinge
har fortsatt svårt att hitta kompetent arbetskraft.
Detta visar både Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och Företagsbarometerns rapport år
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2019. Den senare visar att andel arbetsgivare som
inte upplever tillgång på kompetent arbetskraft som
ett tillväxthinder har minskat från 65 procent, 2018
till 60 procent, 2019. Det pågår många aktiviteter
inom inriktningsmålet men utmaningen är stor
och kräver kraftfull samverkan mellan olika aktörer.
Många av insatserna kräver långsiktighet och
uthållighet för resultat. Det förbättrade utfallet
när det gäller Arbetsförmedlingens intervjuundersökning beror främst på en dämpad expansionstakt inom offentlig sektor.
Indikator
Andel medarbetare som svarar att de
kan rekommendera andra att söka sig
till deras arbetsplats. (%)
Andel arbetsgivare som anger att
de inte upplevt någon arbetskraftsbrist vid rekryteringar under de
senaste sex månaderna. (%)

För att inrätta ett vård- och omsorgscollege krävs
att Region Blekinge och tre kommuner beslutar att
vara delaktiga i detta. I dagsläget har inte tre av
de fem kommunerna i Blekinge fattat ett sådant
beslut. Utifrån beslut i Personalutskottet fortsätter
dock arbetet med att verka för att etablera ett
vård- och omsorgscollege i Blekinge.

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

88,9 (2017)

89,0

86,5

67,4 privata
arbetsgivare (2017)
26,2 offentliga
arbetsgivare (2017)

Ökande

69,4 privata
arbetsgivare
37,3 offentliga
arbetsgivare
(Våren 2019)
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Perspektivet miljö och hållbarhet
En god hälsa förutsätter en god miljö. Genom att
arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor, ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser och genom att minska belastningen på
miljön, arbetar Region Blekinge för både god hälsa
och miljö.
Miljö- och hållbarhetsarbetet i Region Blekinge
har under 2019 fokuserats på att utveckla det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet, revidering av
Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan och på
att minska verksamhetens klimatpåverkan. Uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet visar att målet
med minskad klimatpåverkan nås men att målet att
samtliga nämnder ska arbeta systematiskt med miljöoch hållbarhetsfrågor inte nås.

Bedömning av måluppfyllelse
Inriktningsmål
En hållbar verksamhet

Måluppfyllelse
Inte helt
tillfredsställande

SYSTEMATISKT MILJÖ- OCH
HÅLLBARHETSARBETE
Ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete innebär att verksamheten har identifierat påverkan på
miljön och bidrar till hållbar utveckling, att verksamheten arbetar strukturerat med de frågor som är
relevanta för respektive verksamhet samt följer upp
att arbetet går framåt.
Målet för 2019 var att ”samtliga nämnder vid
Region Blekinge skulle utveckla ett systematiskt
arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO
14001:2015”. Baserat på nämndernas verksamhetsbeskrivningar så framkommer det att målet nåddes
helt av tandvårdsnämnden, av regionstyrelsen för

regionservice samt av hälso- och sjukvårdsnämnden
avseende primärvård.
• Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet
primärvård har ett certifierat miljöledningssystem. Övriga delar av Hälso- och sjukvårdsnämnden saknar ett systematiskt miljöarbete på grund
av brist på sammanhållande kompetens.
• Kultur- och bildningsnämnden har ännu inte tagit
beslut kring hur de ska arbeta med systematiskt
miljöarbete, varför arbetet med att utveckla ett
systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete enligt
ISO 14001:2015 inte har påbörjats.
• Regionala utvecklingsnämnden arbetar sedan tidigare utifrån ”Naturliga stegets hållbarhetsprinciper”
men har inte haft möjlighet att sätta sig in i vad det
skulle innebära för verksamheten att arbeta systematiskt med miljöfrågor enligt ISO 14001:2015.
• Regionstyrelsens verksamhet har ett systematiskt miljöarbete som är integrerat med verksamhetens kvalitetsarbete.
• Samverkansnämnden har utvecklat en struktur
för systematiskt miljöarbete, men arbetet har
avstannat i brist på kompetens.
• Regionstaben har påbörjat arbetet med systematiskt miljöarbete, men saknar ett sammanhållet
förvaltningsgemensamt arbete.
• Patientnämnden kommer utveckla ett systematiskt miljöarbete tillsammans med regionstaben
och avvaktar regionstabens arbete.
• Tandvårdsnämnden har ett certifierade miljöledningssystem och uppfyller därför målet om ett
systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete.
• Trafiknämndens verksamheter arbetar inte enligt
standarden för miljöledningssystem men entreprenörer som Blekingetrafiken har avtal med
arbetar enligt ISO-standarder.
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Hållbarhetskrav vid upphandling
Identifierar
vilka frågor som
är viktiga

Följer upp
vad vi gjort

Beskriver hur
vi ska göra

Systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete

FRÅN LAG TILL KUNSKAP TILL METODER
Region Blekinges verksamhet behöver hålla sig
informerad om nya lagar och regler, veta hur dessa
ska uppfyllas samt att följa upp att arbetet fortlöper
enligt plan.
En av de lagar som berör Region Blekinges verksamhet är Lag (SFS 2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, vilken
trädde i kraft den 1 januari 2020.
Att Förenta Nationernas konvention om barnets
rättigheter blivit lag i Sverige innebär ett synliggörande av att barnets rättigheter ska beaktas vid
avvägningar, att barnet ska få möjlighet att uttrycka
sig och lyssnas på i alla frågor som rör barnet samt
att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
För att öka kunskapen om barns rättigheter inom
Region Blekinge erbjuds personalen utbildningar om
dessa frågor. Region Blekinges Barnkonventionsråd
och barnrättsnätverk arbetar kontinuerligt med att
ta fram stöd och metoder för hur arbetet med barnets
rättigheter kan ske systematiskt. Stödmaterial för
prövningar av barnets bästa har tagits fram och
kommer att implementeras under 2020.

HÄNSYN TILL HÅLLBARHET I BESLUT OCH
UTVECKLINGSINSATSER
De beslut som tas i Region Blekinge får konsekvenser på olika sätt. Två områden som är viktiga ur
miljö- och hållbarhetsperspektiv är användning av
produkter samt ny- och ombyggnation av lokaler.

Region Blekinge genomför årligen upphandlingar av
allt från engångshandskar till nybyggnation av lokaler.
Vid inköp finns möjlighet att verka för att varor och
tjänster som köps in inte bara uppfyller önskad
funktion utan även att produktionen sker under
hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
En produkts miljöpåverkan beror till stor del av
vilket material den är tillverkad, hur den används
samt hur den kan hanteras som avfall. Vid upphandlingen av textilier till sjukvården (som genomfördes
2017) ställdes krav på att minst 50 procent av fibrerna i textilierna skulle klassas som hållbara enligt
kriterier för Bra Miljöval samt att de skulle vara certifierade enligt Öko-Tex. Utöver att det ställdes krav
på att fibrerna ska vara biobaserade ställdes även
krav på att de kemikalier som används vid tillverkningen av textilierna inte ska vara hälsofarliga samt
att företagen ska uppfylla regionernas uppförandekod med krav avseende sociala etiska perspektiv.
Utöver krav på materialet ställde Region Blekinge
också krav på energianvändning och att kemikalieanvändning i tvättprocessen ska vara miljövänlig
och att transporterna till och från tvätteriet ska
ske med fordon som uppfyller höga miljökrav.
Krav ställdes även på att leverantören skulle
arbeta för att minska miljöpåverkan från Region
Blekinges användning av textilier. En uppföljning
av miljö- och hållbarhetskraven påbörjades 2019
varvid man uppmärksammade att textilier försvann
i hanteringen. En av orsakerna visade sig vara att
tvättsäckar hamnade i fel källsorteringskärl, varför
nya och tydligare skyltar till källsorteringskärlen
togs fram.

Fastigheter som ger bra miljöer för miljö
och användare
Region Blekinge kan bidra till hälsa och välmående
genom att minska sina byggnaders direkta miljöpåverkan och genom att skapa en god bebyggd miljö
där de som verkar trivs och mår bra.
Det ställs många krav på Region Blekinges byggnader. De ska vara funktionella och användarvänliga,
ge bra inomhusmiljö, vara energieffektiva samt
vara möjliga att anpassa till de behov som kommer
i framtiden. Under 2018 beslutades om nya riktlinjer
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för miljöhänsyn vid om- och nybyggnation. Det
innebär att sträva efter att bygga hållbart enligt
standarden för Miljöbyggnad silver. Det innebär
även att utöver gällande lagkrav ska byggnader med
lägre energianvändning, bättre inomhusmiljö samt
material som väljs vara bra för såväl miljön som patienter och medarbetare.
Den nya ambulansstationen i Karlshamn, som
invigdes i oktober 2019, är preliminärcertifierad
enligt kraven i Miljöbyggnad silver. Det innebär att
byggnaden uppfyller kraven för Miljöbyggnad silver
men för att erhålla det slutgiltiga certifikatet så
behöver man visa att kraven även uppfylls efter att
byggnaden varit i drift i två år.

MINSKA VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN
Det tredje målet i regionplanen är att verksamhetens
miljöpåverkan ska minska. Region Blekinge påverkar
miljön genom att:
• Bidra till utsläpp av klimatpåverkande ämnen
från transporter, användning av medicinska gaser
och energianvändning.
• Bidra till utsläpp av ämnen som påverkar
människor och miljö negativt genom att det förskrivs läkemedel, används kemikalier i verksamheten samt genom utsläpp från tillverkningen och
resthanteringen av de produkter som används.
• Bidra till rättvisa arbetsvillkor, god miljö och att
mänskliga rättigheter tillgodoses genom att krav
ställs vid såväl upphandling som vid kapitalplacering.

Utsläpp av ämnen som påverkar klimatet
Region Blekinge påverkar klimatet genom användning av fossila bränslen för transporter, användning
av medicinska gaser samt genom användning av
energi för el och värme.
De klimatpåverkande utsläppen från dessa områden uppgick 2019 till 2 412 ton CO2 ekvivalenter.
Detta är en minskning av utsläppen med 15 procent
eller 436 ton CO2 ekvivalenter jämfört med 2017.

Klimatpåverkan 2019
30 %

49 %
21 %
Martin Sevestedt, avdelningschef vid ambulanssjukvård väst

Indikator
Antal ton CO2-ekvivalenter som
Region Blekinge släpper ut per år.

█

Transport

█

Medicinska gaser

█

Energi

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

2 848 ton
CO2-ekv
(dec 2017)

2 563 ton
(Minska med 10 %
utifrån 2017 års värde)

2 412 ton
CO2-ekv
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MINSKAD KLIMATPÅVERKAN FRÅN
TRANSPORTER OCH TJÄNSTERESOR
De klimatpåverkande utsläppen från transporter
utgör en stor andel av Region Blekinges påverkan
på klimatet. Genom att fordonen i första hand drivs

med biogas och el, och då andelen tjänsteresor med
tåg ökat under året, har klimatpåverkan från transporter och tjänsteresor minskat med 12 procent
under 2019.

Utsläpp av klimatpåverkande ämnen från bilresor under 2019
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Kollektivtrafik
Att resa med kollektivtrafiken ger en låg klimatpåverkan då 99,7 procent av bränslet i den landbaserade kollektivtrafiken i Blekinge är fossilfritt.
Kollektivtrafik är också positivt ur samhällsekonomiskt perspektiv då det bidrar till en minskad
trängsel på vägarna och ett minskat behov av
parkeringsplatser.
Under 2019 genomfördes drygt nio miljoner resor
med kollektivtrafiken i länet. Drygt 74 procent av
dessa resor skedde med buss och 21 procent med
tåg. Övriga resor utgörs av båtresor samt serviceresor med färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik.

99 PROCENT FÖRNYBAR ENERGI
Region Blekinge använder 100 procent förnyelsebar
el från vindkraft, vattenkraft, solkraft och biobränsle.

Fastigheterna värms till 99 procent med förnyelsebar
energi genom fjärrvärme från de kommunala fjärrvärmeverken i Blekinge och från värmepanna som
eldas med träflis.
Region Blekinges lokaler ligger i toppen gällande
hög energianvändning per kvadratmeter jämfört
med andra regioner i Sverige. För att minska energianvändningen i befintliga byggnader behövs stora
investeringar för att byta ut gamla energislukande
installationer i kombination med att nya byggnader
uppförs. Dessa investeringar betalar sig ofta på
relativt kort tid och är en förutsättning för att vi ska
nå energimålen 2050.
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MINSKADE UTSLÄPP AV LUSTGAS
Lustgas är en smärtstillande gas som används inom
sjukvården. Då klimatpåverkan från utsläpp av lustgas ger mer än 250 gånger så stor klimatpåverkan
som motsvarande utsläpp av koldioxid, arbetar vi

100 % kött enligt svensk
djurskyddslagstiftning

för att minska utsläppen av lustgas. I december
2018 installerades en reningsanläggning för lustgas
från förlossningsavdelningen vid Blekingesjukhuset
vilket har gjort att utsläppen av lustgas har minskat.

100 % långsiktigt
hållbara och ansvarsfulla kapitalplaceringar

99 % förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken

70 % fossilfria fordon

30 % återvinningsbart avfall

UTSLÄPP AV ÄMNEN SOM PÅVERKAR
MÄNNISKOR OCH MILJÖ NEGATIVT
Hälften ekologiska livsmedel i tillagningsköken
Varje dag serveras över 1 500 måltider inom Region
Blekinges verksamheter. 2019 bestod inköpen
i tillagningsköken vid Blekingesjukhuset av 53 procent miljömärkta livsmedel. Genom att tillagningsköken även uppfyller alla övriga krav på att vara en
KRAV-certifierad restaurang, vilket bland annat
innebär att personalen har kunskaper om ekologisk
livsmedelsproduktion samt att matgästerna ska
kunna få veta ingrediensernas ursprung, så är Region
Blekinge den första regionen i Sverige vars tillagningskök är KRAV-certifierade med två stjärnor.
Sett till hela verksamheten så ökade andelen
miljömärkta livsmedel till 47 procent.

47 % miljömärkta
livsmedel

25 % hållbara
textilier

Två miljöcertifierade
verksamheter

99 förnyelsebar
energi

Andel ekologiska livsmedel
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33 %

37 %
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44 %

40 %

43 %
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2018

47 %

2019

Andelen miljömärkta livsmedel ökade till 47% under 2019.

Insamling av amalgam
Amalgam, vilket är en kvicksilverförening, har använts
för lagning av tänder i Sverige fram tills det blev
förbjudet 2009. Vid hantering av amalgamfyllningar
kommer små rester av amalgam framöver följa
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med avloppsvattnet till en amalgamavskiljare där
eventuellt amalgam fångas upp, och på så sätt
hindras från att nå sjöar och vattendrag. Trots
användning av amalgamavskiljare finns det risk att
avloppsvatten från verksamheter som hanterar
kvicksilver innehåller låga halter av kvicksilver.
Genom folktandvårdens systematiska miljöarbete
mäts kontinuerligt kvicksilverhalten i utgående
avloppsvatten och det arbetas ständigt med att
använda bästa möjliga teknik för att minska dessa
utsläpp. Kvicksilverföreningar har en förmåga att
ansamlas i avloppsrör – varför avloppsrör vid verksamhet som har hanterat kvicksilverföreningar kan
innehålla stora mängder kvicksilver och ska hanteras
därefter. Vid folktandvården i Sölvesborg genomfördes under 2019 en sanering och utbyte av gamla
avloppsledningar, då samlades över 10 kg kvicksilver
som var bundet i de gamla avloppsledningarna in.

RESURSANVÄNDNING
Mängden avfall ökar

Region Blekinges kapitalplaceringarna ska vara
långsiktigt hållbara. Investeringar görs endast
i företag som följer internationella konventioner om
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption samt som inte investerar i produktion
eller försäljning av vapen, tobak, alkohol, spel och
pornografi. 2019 var första året då 100 procent av
kapitalplaceringarna bedömdes som långsiktigt hållbara och ansvarsfulla.
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99 %
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100 %

2016

2017

2018

2019

87 %

80 %
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Region Blekinge producerade 1 340 ton avfall under
2019 vilket är en ökning med nio procent. Region
Blekinge sorterar det avfall som uppkommer i olika
fraktioner. Den största andelen av vårt avfall, 70
procent, går till förbränning, 19 procent går till materialåtervinning och det organiska avfallet, som utgör
11 procent av avfallet, går till utvinning av biogas.

0%
2015

100% av kapitalplaceringarna bedömdes som långsiktigt hållbara
och ansvarsfulla.

REVIDERAD MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPLAN FÖR REGION BLEKINGE
Under året har Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan reviderats och en ny hållbarhetspolicy har
antagits av regionfullmäktige.
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Våra kapitalplaceringar är långsiktigt hållbara
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Mängden avfall ökade under 2019 till 1340 ton
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Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling
genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov av hälsa och välbefinnande.
Genom att arbeta systematiskt med miljö- och
hållbarhetsfrågor bidrar vi till:
• en hälsosam och giftfri miljö utan negativ
klimatpåverkan.
• en hållbar och effektiv användning av
resurser samt
• att skapa ett samhälle med förutsättningar till
hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och
meningsfullhet.
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Perspektivet ekonomi
Ekonomiperspektivet innehåller mål för att Region
Blekinges verksamhet bedrivs med god ekonomisk
hushållning, kostnadskontroll och en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Inom perspektivet ekonomi finns
det två inriktningsmål.

Bedömning av måluppfyllelse
Inriktningsmål
Ekonomi med god kostnadskontroll
Långsiktig ekonomisk planering

Måluppfyllelse
Otillfredsställande
Inte helt
tillfredsställande

EKONOMI MED GOD KOSTNADSKONTROLL
Bedömning av måluppfyllelse: otillfredsställande.
Fullmäktiges beslutade budget innebär krav att
anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som
tilldelats. En god kostnadskontroll är nödvändig för
att Region Blekinge ska kunna följa beslutade budgetramar. För att på längre sikt skapa förutsättningar
för budgetföljsamhet måste Region Blekinge ha
kontroll över sina kostnader.
Kostnadsutvecklingen 2019 ökade jämfört med
föregående år och översteg dessutom budgeterade
målvärden. Det samlade resultatet för 2019 var
bättre än budget men det berodde till stor del på
stora överskott i den finansiella verksamheten.
Verksamhetens nettokostnad översteg budget med
105,5 miljoner kronor och två av nio nämnder klarade
inte av att hålla sin budget.

Kostnadsutveckling
Den 1 januari 2019 slogs de båda organisationerna
kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget
Blekinge samman. Detta innebär att jämförelserna

mellan åren 2018 och 2019 måste justeras för att bli
jämförbara. För att skapa relevant jämförelse av
nettokostnads- och kostnadsutvecklingen så har
intäkter och kostnader för den övertagna verksamheten från kommunalförbundet exkluderats. Efter
denna justering uppgår kostnadsutvecklingen
i gällande budget till 1,6 procent och motsvarande
siffra för nettokostnadsutvecklingen är 3,2 procent.
Justerad kostnadsutveckling för 2019 uppgick till
4,3 procent (3,2 procent) och justerad nettokostnadsutveckling uppgick till 5,4 procent (2,2 procent).
Region Blekinge var inte ensamma i landet om
att ha en hög kostnadsutveckling utan även övriga
regioner uppvisade en relativt hög kostnadsutveckling för 2019. Region Blekinges kostnadsutveckling
var till och med lägre än riksgenomsnittet men
däremot var nettokostnadsutvecklingen en bra bit
över riksgenomsnittet. Detta berodde främst på en
svag utveckling på intäktssidan där en förklaring
var att målen för kömiljarden inte uppnåddes vilket
innebar minskade intäkter för riktade statsbidrag.

Budgetföljsamhet
Regionens huvudsakliga styrinstrument för att
uppnå en ekonomi i balans är att följa upp resultat
jämfört med den budget som regionfullmäktige
beslutat. Målsättningen är utöver en budget i balans
för den samlade verksamheten även att samtliga
nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi
i balans. Regionens samlade resultat uppgick 2019
till 61,8 miljoner kronor vilket var 2,5 miljoner kronor
bättre än budget. Det goda resultatet 2019 berodde
dock till stor del på stora överskott i den finansiella
verksamheten, dels genom realiserade vinster vid försäljningar av värdepapper och dels genom uppbokning av orealiserade vinster på värdepapper enligt nya
redovisningsregler. Verksamhetens nettokostnader
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översteg budget med 105,5 miljoner kronor vilket
motsvarar en avvikelse på 2,0 procent. Två av nio
nämnder klarade inte av att hålla budget. Hälsooch sjukvårdsnämndens resultat avvek med -155,8
Indikator

miljoner kronor och tandvårdsnämndens med
-18,2 miljoner kronor. Nämndernas resultat
presenteras mer utförligt i driftredovisningen
längre fram i årsredovisningen.

Ingångsvärde

Målvärde 2019

Utfall 2019

Kostnadsutveckling

Ej relevant

Lika eller lägre
kostnadsutveckling än
i gällande budget.

Högre än budget (4,3 procent
mot 1,6 procent)

Nettokostnadsutveckling

Ej relevant

Lika eller lägre nettokostnadsutveckling
än i gällande budget.

Högre än budget (5,4 procent
mot 3,2 procent)

LÅNGSIKTIG EKONOMISK PLANERING

Förvaltning av kapital

Bedömning av måluppfyllelse: inte helt tillfredsställande.
En långsiktig ekonomisk planering är en förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar och
eventuella konjunkturnedgångar. Viktiga delar i den
långsiktiga ekonomiska planeringen är bland annat att
följa den planerade investeringstakten och att utveckla
långsiktighet i förvaltningen av kapital. Andra faktorer
som följs upp i denna del är likviditet och soliditet.
Arbetet med den långsiktiga ekonomiska planeringen uppvisade tillfredsställande resultat i flera
delar men då den planerade investeringstakten inte
nåddes fullt ut blir den samlade bedömningen av
måluppfyllelsen inte helt tillfredsställande.

Region Blekinge förfogar över betydande finansiella
medel i form av likvida medel och pensionsplaceringar.
Regionen måste säkerställa att likvida medel och
pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och
säkert sätt. Samtliga placeringar som fanns per 2019–
12–31 hade gjorts i enlighet med det reglemente för
den finansiella verksamheten som beslutats av fullmäktige. Under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2019 var avkastningen på pensionsportföljen
i genomsnitt 5,3 procent per år och avkastningskravet
under samma period var 3,0 procent.

Investeringstakt
För att möta de framtida kraven på Region Blekinge
och framför allt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet kommer regionen de närmaste åren att
göra omfattande nyinvesteringar. Investeringarna
ska bidra till utveckling av verksamheten och göra
det möjligt att effektivisera genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader.
Investeringarna görs även för att byta ut befintliga
resurser för att behålla kapaciteten eller standarden.
Investeringarna under 2019 uppgick till 85,0
procent av den totala investeringsbudgeten vilket
understeg målvärdet med fem procentenheter. De
främsta anledningarna till att målvärdet inte uppfylldes var förseningar, överprövningar och resursbrist. En utförligare analys återfinns under avsnittet
Investeringsredovisning.

Likviditet
Kassalikviditeten, som visar regionens kortsiktiga
betalningsförmåga, uppgick den 31 december 2019
till 185,8 procent (211,2 procent). En kassalikviditet
över 100 procent innebär att de kortfristiga skulderna
kan betalas direkt. I kassalikviditeten inräknas medel
som är avsatta för pensionsmedelsförvaltning. Om
pensionsmedelsförvaltningen exkluderas uppgick
kassalikviditeten till 60,0 procent (89,2 procent).
Region Blekinge hade under 2019 en beviljad checkkredit på 100 miljoner kronor. Den försämrade kassalikviditeten berodde till stor del på sammanslagningen med kommunalförbundet Region Blekinge.
Kommunalförbundet hade en låg kassalikviditet och
ett banklån på 105 miljoner kronor som löstes i sin
helhet vid sammanslagningen. Den initiala effekten
på kassalikviditeten av sammanslagningen uppgick
till -21,1 procentenheter. Likviditeten påverkas också
av att regionen än så länge finansierar den stora
investeringsvolymen utan extern upplåning.
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Soliditet
Soliditeten, som visar regionens långsiktiga betalningsförmåga, uppgick den 31 december 2019 till
29,3 procent (31,4 procent). Soliditeten anger hur
mycket av regionens tillgångar som är finansierade
av eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade
med eget kapital finansieras med lån.
Den försämrade soliditet berodde delvis på
sammanslagningen med kommunalförbundet Region
Blekinge som hade en låg soliditet. Den initiala

Indikator

Ingångsvärde

Andel påbörjade och avslutade
investeringar.
Avkastning på Region Blekinges
pensionsplaceringar.

2013–12–31

RAPPORTERING UNDER ÅRET
Regionens ekonomiska rapporteringsplan innehöll en
tertialrapport per den 30 april och en delårsrapport
per den 31 augusti. Regionstyrelsen och regionfullmäktige godkände rapporterna. Regionens revisorer
granskade delårsbokslutet från augusti. Prognosrapportering gjordes i februari, april och augusti.
I delårsrapporten för augusti var prognosen för
resultatet 2019 ett överskott på 29,2 miljoner kronor
vilket understeg slutligt utfall med 32,6 miljoner
kronor. Utöver detta presenterade regionen sex
månadsrapporter för regionstyrelsen.

RESULTAT INKLUSIVE BALANSKRAVSUTREDNING
Regionens resultat år 2019 var positivt med 61,8
miljoner kronor vilket var 2,5 miljoner kronor bättre
än budget. Det positiva resultatet berodde till stor
del på ett stort överskott i den finansiella verksamheten med bland annat orealiserade vinster på värdepapper som en förklaring. Eftersom orealiserade
vinster på värdepapper inte får räknas med i balanskravsresultatet blev detta betydligt lägre än årets
resultat. Balanskravsresultatet blev ändå positivt
och uppgick till 4,4 miljoner kronor. Då samtliga
tidigare underskott återställdes 2018 fanns det inte
några underskott kvar att återställa. Regionen har
ingen resultatutjämningsreserv (RUR) sedan tidigare
och eftersom balanskravsresultatet understiger två

effekten på soliditeten av sammanslagningen uppgick till -1,3 procentenheter. Soliditeten påverkades
också negativt av att regionens anläggningstillgångar
(investeringar), exklusive förvärvade anläggningstillgångar vid sammanslagning, ökade mer än det egna
kapitalet (årets resultat). Ökningen av anläggningstillgångarna avspeglar de investeringar regionen
gjort som en del i verksamhetens långsiktiga planering och att rusta för framtiden.

Målvärde 2019

Utfall 2019

90 % av investeringsbudgeten,
max budgeterad nivå.

85 procent

Real avkastning på 3 % i genomsnitt under en femårsperiod.

5,3 procent

procent av skatteintäkter och statsbidrag kan ingen
reservering till RUR göras.

SOCIAL INVESTERINGSFOND
Region Blekinge har 19,1 miljoner kronor avsatta
i en social investeringsfond. Syftet med fonden är
att gynna en god och jämlik hälsa hos befolkningen
genom tidiga insatser. Fonden ska stimulera till
samverkan och utveckling av nya arbetsformer
och tankesätt som på sikt ger minskade samhällskostnader. Fonden ska användas för samverkansprojekt mellan verksamheter inom Region Blekinge
eller mellan Region Blekinge och en utomstående
partner. Satsningarna ska vara förebyggande och
på sikt ge minskade kostnader. Särskilt fokus riktas
mot barn och unga.

REGIONENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Regionens totala intäkter 2019 uppgick till 6 710,3
miljoner kronor, en ökning med 834,2 miljoner
kronor vilket motsvarade 14,2 procent. En stor del
av ökningen berodde på sammanslagningen med
kommunalförbundet Region Blekinge som i första
hand påverkade verksamhetens intäkter och skatteintäkterna. Kostnaderna för regionen, inklusive
finansiella kostnader, uppgick till 6 648,6 miljoner
kronor, en ökning med 694,7 miljoner kronor vilket
motsvarade 11,7 procent. Även här berodde en stor
del av ökningen på ovan nämnda sammanslagning.
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Intäkter
Mnkr

Redovisning 2019

Budget 2019

Redovisning 2018

759,3

701,6

564,2

Övriga intäkter

38,0

65,1

9,9

Erhållna bidrag

295,2

250,2

246,2

Skatteintäkter

4 048,5

4 044,6

3 622,5

Generella statsbidrag och utjämning

1 404,4

1 412,7

1 360,7

164,9

48,8

72,6

6 710,3

6 523,0

5 876,1

Försäljning

Finansiella intäkter
Summa intäkter

3 % 11 %
21 %

1%
4%

60 %

█

Skatteintäkter 4 048, 5 mnkr

█

Generella statsbidrag och utjämning 1 404 mnkr

█

Finansiella intäkter 164,9 mnkr

█

Försäljning 759,3 mnkr

█

Övriga intäkter 38,0 mnkr

█

Övriga intäkter 38,0 mnkr

Kostnader
Mnkr
Personalkostnader exklusive sociala avgifter
Sociala avgifter
varav inhyrd personal

Redovisning 2019

Budget 2019

Redovisning 2018

2 777,4

2 659,0

2 619,8

784,2

807,4

735,8

146,2

54,4

131,4

460,8

458,7

446,5

290,1

326,9

293,7

Trafikentreprenörskostnader

430,9

434,4

0,0

Läkemedel

575,6

582,7

547,7

1 324,7

1 217,1

1 298,1

223,1

236,0

206,5

72,0

68,2

99,5

6 648,6

6 463,5

5 953,9

Köpt vård
varav köpt högspecialiserad vård

Övriga kostnader
Avskrivningar / nedskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader

3% 1%
42 %

20 %

9%
6%
7%

12 %

█

Personalkostnader exklusive sociala avgifter 2 777,4 mnkr

█

Sociala avgifter 784,2 mnkr

█

Köpt vård 460,8 mnkr

█

Trafikentreprenörskostnader 430,9 mnkr

█

Läkemedel 575,6 mnkr

█

Övriga kostnader 1 324,7 mnkr

█

Avskrivningar/nedskrivningar 223,1 mnkr

█

Finansiella kostnader 72,0 mnkr
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Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen visar hur en förändring med
1 procent av olika ekonomiska faktorer påverkar
Region Blekinges ekonomi. Till exempel påverkar
en ökning av läkemedelskostnaderna med
1 procent regionens ekonomi negativt med 5,8
miljoner kronor.
Förändring
%

Förändring
mnkr

Personalkostnader inklusive arbetsgivaravgifter

+/- 1 %

+/- 35,6

Inhyrd personal

+/- 1 %

+/- 1,5

Läkemedelskostnader

+/- 1 %

+/- 5,8

Köpt vård

+/- 1 %

+/- 4,6

Trafikentreprenader

+/- 1 %

+/- 4,3

Skatteintäkter

+/- 1 %

+/- 40,5

Generella statsbidrag

+/- 1 %

+/- 14,0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter (försäljning, övriga intäkter
och bidrag) ökade med 272,2 miljoner kronor och
uppgick därmed till 1 092,5 miljoner kronor, en ökning
med 33,2 procent jämfört med föregående år. En
mer rättvisande bild av utvecklingen erhålls om
intäkterna från de nya verksamheterna (276,3 miljoner kronor) exkluderas liksom effekten av ändrad
princip för redovisning av aktiverade personalkostnader (13,9 miljoner kronor). Efter dessa justeringar
ökade intäkterna med 9,9 miljoner kronor. Ökningen
berodde bland annat på högre specialdestinerade
statsbidrag, ökad försäljning avseende materialdepån, hjälpmedel och medicinsk service.

Skatteintäkter
Fullmäktige beslutade 2018 att höja utdebitering av
skatt med 40 öre som gällde från 2019. I samband
med samgåendet mellan kommunalförbundet Region
Blekinge och Landstinget Blekinge skedde en skatteväxling, 45 öre, mellan Blekinges kommuner och
Region Blekinge. Skattesatsen var innan höjningen
11,19 kronor och efter höjningen (40 öre) och skatteväxlingen (45 öre) blev Region Blekinges skattesats
12,04 kronor. Fullmäktige tog beslut i februari om

att minska budgeten för skatteintäkterna med 20
öre vilket motsvarar 67,2 miljoner kronor. Beslutet
berodde på att budgeten för skatteintäkter i regionplanen var beräknad på en förslagen skattehöjning
motsvarande 60 öre.
Skatteintäkterna ökade med 426,0 miljoner kronor
eller 11,8 procent till 4 048,5 miljoner kronor jämfört
med 2018. Ökningen berodde främst på höjning av
skattesatsen och skatteväxlingen men också på att
befolkningens skatteunderlag ökade vilket innebar
högre skatteintäkter för Region Blekinge. Skatteintäkterna blev 3,9 miljoner kronor högre än budgeterat.
Slutavräkningen av 2018 års skatteintäkter gav
ökade skatteintäkter med 34 kronor per invånare
vilket innebar 5,4 miljoner kronor för Region Blekinge.
Den preliminära slutavräkningen för år 2019 beräknas
bli negativ med 220 kronor per invånare vilket blir
35,2 miljoner kronor i minskade skatteintäkter.
Regionen bokade upp slutavräkningarna av skatteintäkterna efter prognoserna från SKR.
Skatteintäkterna stod för 61,8 procent av de totala
intäkterna vilket ungefär är samma nivå som föregående år. Utvecklingen av skatteintäkterna har
mycket stor betydelse för regionens ekonomi.

Generella statsbidrag och utjämning
Statsbidragen, inklusive utjämningssystemet, till
regionen ökade med 43,7 miljoner kronor till 1 404,4
miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning var 21,5 procent av de totala intäkterna 2019.
Motsvarande procent 2018 var 23,5 vilket innebär att
statsbidragens del av totala intäkterna har minskat.
Generella statsbidrag och utjämning blev 8,3 miljoner
kronor lägre än budgeterat.
Flera parametrar förändrades mellan åren. Bland
annat ökade intäkterna från inkomstutjämningen
med 36,4 miljoner kronor till 846,7 miljoner kronor
och kostnadsutjämningsbidraget minskade med 8,1
miljoner kronor till 24,9 miljoner kronor. Statsbidraget
för läkemedelsförmånen ökade med 10,9 miljoner
kronor till 460,2 miljoner kronor. Regleringsavgiften
till staten minskade med 17,4 miljoner kronor från
året innan till 30,9 miljoner kronor och strukturbidraget ökade med 0,2 miljoner kronor till 80
miljoner kronor. Då kommunerna och regionerna
i Sverige har stora skillnader i geografiska, demografiska och socioekonomiska förutsättningar är
utjämningssystemet till för att skapa likvärdiga
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förutsättningar för landets befolkning. En övergripande ambition är att regionerna ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av invånarnas
inkomster eller andra strukturella förhållanden.

Personalkostnader
De totala personalkostnaderna år 2019 var 3 561,6
miljoner kronor, en ökning med 206,0 miljoner kronor
eller 6,1 procent. Cirka 88 miljoner kronor av
ökningen kunde hänföras till effekter av regionbildningen. I övrigt återfanns de största personalkostnadsökningarna inom hälso- och sjukvårdsnämnden, som ökade kostnaderna med 106,5
miljoner kronor, vilket motsvarade 4,2 procent.
Ökningen berodde främst på att hälso- och sjukvårdsnämndens omstrukturering av vårdplatser
inte kunnat verkställas på ett ordnat sätt vilket
lett till ett ansträngt bemanningsläge. De högre
kostnaderna kunde också hänföras till utökad personalstyrka till följd av den omorganisation som

genomfördes under 2019. Vidare har kostnader för
jour- och övertid varit kostnadsdrivande. För specificering av inhyrd personal, se nedan. Årets pensionskostnader var 485,8 miljoner kronor, vilket var 21,1
miljoner kronor högre än 2018. Pensionskostnaderna
påverkades av bland annat antal anställda, antal
pensionsavgångar, lönenivåer och räntenivåer.

Inhyrd personal
Kostnaderna för inhyrd personal år 2019 var 146,2
miljoner kronor, vilket var 14,8 miljoner kronor högre
än 2018. Kostnaderna för inhyrd läkarpersonal ökade
med 3,1 miljoner kronor och kostnaderna för inhyrda
sjuksköterskor ökade med 11,7 miljoner kronor.
Förändringen per område ser ut som följer: somatisk
vård (6,7 miljoner kronor), primärvården (11,4 miljoner
kronor), psykiatri (-3,3 miljoner kronor).
De verksamheter som främst nyttjat inhyrd
personal under året är primärvård, medicin, thorax,
kirurgi och kvinnosjukvård.

Personalkostnadsredovisning, inklusive inhyrd personal
Redovisning
2019

Förändring
2019–2018

Redovisning
2018

Förändring
2018–2017

Redovisning
2017

2641,2

4,2 %

2534,7

3,9 %

2440,2

175,1

2,5 %

170,8

3,5 %

165,0

605,6

2,0 %

593,5

4,4 %

568,7

varav Regionservice

264,5

-4,4 %

276,9

0,5 %

275,5

varav Regionstaben

117,1

10,8 %

105,7

5,4 %

100,3

varav Finansförvaltningen

164,7

2,4 %

160,9

9,3 %

147,2

varav Regiongemensamt

59,2

18,1 %

50,1

9,5 %

45,7

2,6

-10,2 %

2,8

4,5 %

2,7

Samverkansnämnden

29,1

1,7 %

28,6

6,1 %

26,9

Kultur- och bildningsnämnd

49,3

25,1

8,3 %

23,2

Regional utvecklingsnämnd

27,8

0,0

0,0

Trafiknämnden

30,9

0,0

0,0

Mnkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tandvårdsnämnden
Regionstyrelsen

Patientnämnden

Summa personalkostnad

3 561,6

6,1%

3 355,6

4,0%

3 226,8

Redovisning
2019

Förändring
2019–2018

Redovisning
2018

Förändring
2018–2017

Redovisning
2017

Offentlig primärvård

74,6

18,1 %

63,2

-10,5 %

70,6

Blekingesjukhuset

54,7

14,1 %

48,0

-28,1 %

66,7

Psykiatri och habilitering

16,9

-16,7 %

20,3

-20,6 %

25,6

Summa inhyrd personal

146,2

11,2 %

131,4

-19,3 %

162,9

Personalkostnadsredovisning, inhyrd personal
Mnkr
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Köpt vård
Region Blekinge kompletterar det egna vårdutbudet
med köp av vård från andra regioner. Kostnaderna
för den köpta vården ökade med 14,3 miljoner kronor
eller 3,2 procent under år 2019. Kostnaderna för den
köpta högspecialiserade vården minskade med 3,6
miljoner kronor jämfört med 2018. I den högspecialiserade vården ingår främst utomlänsvård köpt av
Region Skåne samt rättspsykiatrisk- och onkologisk
vård köpt i Region Kronoberg.
Kostnaderna för fritt vårdval ökade med 5 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen fanns framförallt i Region Skåne men det fria vårdvalet ökade
även till Region Kronoberg men minskade till Region
Kalmar. Kostnaderna för akutsjukvård ökade med 8
miljoner kronor och det var främst vården köpt akut
av Region Skåne och Region Kronoberg som ökade.
Värt att nämna är den köpta vården från Region
Sörmland där kostnaderna ökat med 3,3 miljoner
som en direkt koppling till digitala vårdcentraler.

Läkemedelskostnader
Kostnaderna för läkemedel kan delas in i två olika
poster: läkemedel i öppen vård (läkemedel som
skrivs ut på recept och smittskyddsläkemedel) och
rekvisitionsläkemedel (läkemedel som används
inom den slutna vården). Läkemedelskostnaderna
ökade totalt för regionen med 27,9 miljoner kronor,
motsvarande 5,1 procent. Av de 27,9 miljoner kronorna avsåg en kostnadsökning på 12,1 miljoner
kronor läkemedel i öppen vård och 15,8 miljoner
kronor läkemedel i sluten vård.
Under 2019 var det framförallt inom cancerläkemedel, läkemedel mot blödarsjukdom, blodförtunnande läkemedel, ADHD-läkemedel samt sömnläkemedel som kostnaderna ökade.
Bland cancerläkemedel finns möjlighet att behandla fler cancerdiagnoser då nya preparat blivit
tillgängliga och behandlingarna blivit mer effektiva
och därmed får varje behandlad individ dyra läkemedel under en längre tid. Det gör också behandling av ytterligare delar av befolkningen möjlig.
Kostnaderna för blodförtunnande läkemedel har
fortsatt att öka i takt med att fler ur befolkningen
får denna typ av läkemedel samtidigt som modernare läkemedel blivit tillgängliga. Ökade kostnader
för ADHD-läkemedel och sömnläkemedel beror på
ökad förskrivning av sömnmedlet melatonin och
läkemedel mot neuropsykiatriska diagnoser.

Läkemedelskostnaderna inom slutenvården har ökat
på grund av ökad produktion inom operation och
ökad vårdtyngd på vissa avdelningar samt på grund
av ökade kostnader för behandling av tumörer och
rubbningar i immunsystemet.

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningarna var 223,1 miljoner kronor, en
ökning med 21,6 miljoner kronor mot år 2018.
Föregående år gjordes även en återföring av
tidigare nedskrivning av vindkraftverk med 5 miljoner kronor. Ökningen mellan åren berodde dels
på avskrivningar på inventarier övertagna från
kommunalförbundet Region Blekinge men också
på större aktiverade fastighetsinvesteringar.

Finansnetto
Finansnettot är skillnaden mellan de finansiella intäkterna och kostnaderna. De finansiella intäkterna
blev 164,9 miljoner kronor och de finansiella kostnaderna blev 72,0 miljoner kronor. Således blev
finansnettot positivt med 92,9 miljoner kronor.
2018 var finansnettot negativt, efter justering beroende på ny redovisningslag, med 26,9 miljoner
kronor. De finansiella intäkterna var budgeterade
till 48,8 miljoner kronor och utfallet blev 116,1 miljoner kronor bättre än budget.
Under 2019 såldes aktier och aktiefonder med vinst
på 96,9 miljoner kronor. Utdelning från räntefonder
blev 8,1 miljoner kronor och utdelning på aktier och
aktiefonder blev 9,8 miljoner kronor. Region Blekinge
fick även återbäring på fondavgifterna med 5,9 miljoner kronor som återinvesterades i fonderna och 0,5
miljoner kronor för sålda elcertifikat. Från och med
2019 gäller nya lagen om kommunal bokföring och
redovisning. Det innebär bland annat att finansiella
instrument ska värderas till verkligt värde. I bokslutet
har 42,5 miljoner kronor bokförts som orealiserade
vinster för aktier och aktiefonder.
De finansiella kostnaderna var budgeterade till 68,2
miljoner kronor och utfallet blev 3,8 miljoner kronor
högre än budget. Kostnaderna bestod främst av en
finansiell kostnad på pensioner med 59,9 miljoner
kronor. I bokslutet har 4,7 miljoner kronor bokförts
som orealiserade förluster på värdepapper som inte
var budgeterade. Regionen hade 6,0 miljoner kronor
i kostnad för ränteswappar, varav 2,4 miljoner kronor
avsåg värdering till marknadsvärde. Annan utgift
var 0,8 miljoner kronor för kostnader till banken.
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Drift- och
investeringsredovisning
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Driftredovisning
REGIONSTYRELSEN
Under regionstyrelsen samlas all verksamhet i Region
Blekinge som inte leds utav en nämnd. Det samlade
resultatet blev ett överskott mot budget på 159,3
miljoner kronor vilket främst berodde på ett stort
överskott för finansförvaltningen. Nedan följer en
beskrivning av driftkostnader fördelade på regionservice, regiondirektörens stab, regiongemensamt
och finansförvaltningen.

Regionservice
Resultatet för 2019 uppgick till 6,8 miljoner kronor
vilket understeg budget med 0,5 miljoner kronor.
Anledningen till det sämre resultatet var främst att
fastbränslepannan (flis) var avstängd under delar av
senhösten, vilket medförde att regionservice fick
köpa fjärrvärme externt till en betydligt högre kostnad än vid egenproducerad. Intäkterna översteg
budget med 21,8 miljoner kronor varav ökad försäljning i materialdepån uppgick till 22,5 miljoner kronor.
Andra intäkter med positiv avvikelse mot budget
var till exempel parkeringsintäkter och intäkter
avseende entreprenadtjänster och byggprojekt.
Intäkter med negativ avvikelse mot budget var bland
annat bilpoolens och caféverksamhetens intäkter.
Personalkostnaderna avvek positiv mot budget med
6,9 miljoner kronor. Avvikelsen berodde främst på
många vakanser som inte kunnat tillsättas. Jämfört
med 2018 sjönk personalkostnaderna med 21,3
miljoner kronor. Detta berodde bland annat på
omorganisation av tjänster och ändrad princip för
redovisning av eget arbete i investeringsprojekt.
Driftkostnaderna blev 28,6 miljoner kronor högre
än budget och 34,2 miljoner kronor högre än föregående år. Den största avvikelsen mot budget var
uttaget av varor från materialdepån, -21,1 miljoner
kronor. Detta underskott motsvarades av ökade

intäkter. Lokal- och fastighetskostnaderna översteg
budget med 11,2 miljoner kronor. En förklaring till
ökningen av driftskostnaderna mot 2018 var ökat
uttag från materialdepån, - 11,9 miljoner kronor
men även att kostnadsmassan ökade med anledning av regionbildningen, till exempel mer lokalyta
och fler it-system.

Regiondirektörens stab
Regiondirektörens stab visade ett underskott mot
budget på 0,8 miljoner kronor. Digitaliseringsenheten
redovisade ett underskott på 2,6 miljoner kronor
jämfört med budget vilket till viss del vägdes upp av
att andra delar i verksamheten sammanlagt genererade en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner
kronor. En stor organisationsförändring gör att en
jämförelse med föregående år inte är meningsfull.

Regiongemensamt
Förvaltningen regiongemensamt är organiserad i de
tre basenheterna förtroendemannaorganisation,
anslag under regionstyrelsen och hälsoval. Resultatet
var 14,1 miljoner kronor bättre än budget och 148,1
miljoner kronor bättre än föregående år. Avvikelsen
mot föregående år berodde på sammanslagningen
med kommunalförbundet Region Blekinge. Under
2018 finansierade Landstinget Blekinge, i egenskap
av medlem, verksamheten i kommunalförbundet.
Kostnaderna för detta redovisades på förvaltningen
regiongemensamt men från 2019 finns kommunalförbundets verksamhet under respektive nämnd.
Förtroendemannaorganisationen visade ett
överskott mot budget på 2,1 miljoner kronor där den
största enskilda avvikelsen var lägre kostnader för
gruppmöten med 1,3 miljoner kronor.
Anslag under regionstyrelsen redovisade ett
överskott mot budget på 14,6 miljoner kronor. Detta
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berodde bland annat på reserver som inte tagits
i anspråk.
Hälsoval redovisade ett underskott mot budget
på 2,6 miljoner kronor. All budget för hälso- och
sjukvårdspeng samt läkemedelspeng, förutom
målpengar för ersättning vid trygg och säker
utskrivning enligt LOS (Lagen om samhällsansvar)
delades enligt beslut ut till vårdcentralerna. Detta
innebar ett överskott mot budget på 1,5 miljoner
kronor i denna del. Underskottet mot budget
berodde främst på nettokostnaden för digitalvård.

Finans
Finansförvaltningens resultat avvek positivt från
budget med 146,4 miljoner kronor. 96,9 miljoner
kronor avsåg vinster vid försäljning av värdepapper.
37,8 miljoner kronor avsåg nettoresultat av orealiserade vinster och förluster. Pensionskostnaderna
ökade kraftigt under året och utfallet översteg
budget med 46,0 miljoner kronor. Utfallet för årets
lönerevision blev 22,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. 37,4 miljoner kronor av budgeterade anslag
till regionstyrelsens förfogande användes inte under
året. 15,7 miljoner kronor av detta avsåg avsatta
medel för främst rekrytering av ST-läkare. Det har
dock varit svårt att rekrytera i den omfattning som
avsågs. Anslagen finns med även i 2020 års budget
där utsikterna att kunna rekrytera ST-läkare ser
bättre ut. En stor del av den övriga avvikelsen berodde på förskjutningar i tid som till exempel anslag
till förbättrad cancervård, införande av tarmscreening,
mobila team och närakut i Karlshamn. Anslagen
i dessa delar finns med även i 2020 års budget.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för 2019
uppgick till -3 863,3 miljoner kronor vilket innebar
en negativ budgetavvikelse på 155,8 miljoner kronor.
Intäkterna ökade med 18,0 miljoner kronor jämfört
med föregående år och översteg därmed budget
med 1,6 miljoner kronor. Försäljningen avseende
medicinsk service, till exempel laboratorie- och
röntgentjänster, ökade med 18,1 miljoner kronor.
Försäljningen av hälso- och sjukvård ökade med
10,9 miljoner kronor, specialdestinerade statsbidrag
minskade med 19,6 miljoner kronor och övriga
intäkter ökade med 8,9 miljoner kronor. De ökade
intäkterna för såld vård avsåg främst specialiserad

och nära vård. Avseende övriga intäkter ökade bland
annat hälsovalspengen med 8,5 miljoner kronor.
De totala personalkostnaderna avvek negativt
mot budget med 81,2 miljoner kronor. Anställd
personal redovisade ett mindre överskott mot
budget på 4,6 miljoner kronor, inhyrd personal avvek
negativt från budget med 91,4 miljoner kronor och
övriga personalkostnader, till exempel utbildning
och friskvård avvek positivt med 6,0 mnkr. Detta
innebar att kostnaderna för inhyrd personal inte
inrymdes inom det vakansutrymme som fanns för
anställd personal. Inhyrd personal utgjorde 2019
5,5 procent av de totala personalkostnaderna.
Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 14,8
miljoner kronor jämfört med föregående år.
Driftkostnaderna ökade med 101,2 miljoner kronor
jämfört med föregående år och hade en negativ
budgetavvikelse på 76,1 miljoner kronor. Kostnaderna
för köpt vård ökade med 10,2 miljoner kronor men
understeg ändå budget med 5,8 miljoner kronor.
Läkemedelskostnaderna fortsatte att öka och var
31,9 miljoner kronor högre än föregående år. Kostnaderna understeg dock budget med 4,7 miljoner
kronor. Under 2019 var det framförallt inom cancerläkemedel, läkemedel mot blödarsjukdom, blodförtunnande läkemedel, ADHD-läkemedel samt
sömnläkemedel som kostnaderna ökade.
Kostnaderna för sjukvårdsartiklar, lab- och röntgenundersökningar och hjälpmedel var 12,4 miljoner
kronor högre än budget och 32,2 miljoner kronor
högre än år 2018. Ökningarna berodde bland annat
på fler robotoperationer där dyrare instrument
används, genetiska prover och mikrobiologiska
prover som skickades externt samt provtagning på
klinisk kemi och röntgen internt.
Kostnaderna för övrig drift överstiger budget
med 74,2 miljoner kronor. Specialiserad vård och
medicinsk service har beloppsmässigt och procentuellt sett de högsta kostnadsökningarna eftersom
de nya lokalerna och medföljande kostnader för
städning med mera finns där. Avvikelsen i övrigt
hade många orsaker bland att leasingbilar, kundförluster, tolktjänster, reparation och underhåll av
till exempel medicinteknisk utrustning, ambulanstransporter och konsulttjänster i arbetet med framtida vårdlokaler.
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TANDVÅRDSNÄMNDEN
Tandvårdsnämndens resultat för 2019 blev -170,1
miljoner vilket innebar en negativ budgetavvikelse
på 18,2 miljoner kronor och 14,7 miljoner kronor
sämre än föregående år. Av den negativa budgetavvikelsen avsåg 12,8 miljoner kronor beställarverksamhet för tandvård och 5,3 miljoner kronor
folktandvårdens kliniker. Ökningen jämfört med
föregående år uppgick till 10,0 miljoner kronor för
beställarverksamheten och till 4,7 miljoner kronor
för folktandvårdens kliniker.

jämfört med förra året. Den positiva budgetavvikelsen
berodde på vakanta tandläkartjänster. Den negativa
avvikelsen jämfört med föregående år berodde på
löneökningar efter gjorda lönerevisioner samt tillsatta vakanta specialisttandläkartjänster. Driftkostnaderna översteg budget och förra årets kostnader
med 3,6 respektive 7,3 miljoner kronor. Avvikelserna
förklarades bland annat av tandtekniska tjänster,
reparation och underhåll av medicinteknisk utrustning, hyra av datorer och flytten av folktandvårdens
stab till Ronneby.

Beställarverksamhet

TRAFIKNÄMNDEN

I beställarverksamheten är det främst driftkostnaderna som orsakade såväl den negativa budgetavvikelsen som ökningen mot föregående år. 3,2
miljoner kronor av budgetavvikelsen och 0,5 miljoner kronor av ökningen mot föregående år avsåg
tandvård för patienter med särskilda behov. Detta
trots att patienter 20-23 år inte längre omfattades
av regelverket. Orsaken till detta var att tandhälsan
försämrats för denna grupp. Den organiserade barntandvården visade ett underskott mot budget med
7,4 miljoner kronor och en ökning mot föregående år
med 7,3 miljoner kronor. Ökningen mot föregående
år förklarades dels av att antalet barn och unga som
hade rätt till fri tandvård ökade och dels av det stora
vårdbehov som finns hos unga 18-23 år som fått
uppehållstillstånd och då har rätt till fri tandvård.
En annan negativ budgetavvikelse på 3,8 miljoner
kronor och 1,0 miljoner kronor jämfört med föregående år avsåg specialisttandvård utförd på barn.
Precis som inom den organiserade barntandvården
belastar den höjda åldersgränsen för fri tandvård
även specialisttandvården, då denna patientgrupp
20-23 år tidigare varit betalande vuxna.

Trafiknämndens resultat för 2019 blev -319,1 miljoner kronor vilket var 17,6 miljoner kronor bättre än
budget. Intäkterna uppgick till 229,1 miljoner kronor
vilket översteg budget med 18,7 miljoner kronor. De
största avvikelserna avsåg utökad uppdragstrafik
till länets kommuner (+8,2 miljoner kronor), högre
biljettintäkter (+4,0 miljoner kronor) och intäkter för
viten (+2,3 miljoner kronor). Utfallet för personalkostnader blev 30,9 miljoner kronor vilket var 1,9
miljoner kronor lägre än budget. Uttag av partiell
ledighet var den främsta förklaringen till avvikelsen.
Direkta trafikkostnader avvek positivt mot budget
med 3,9 miljoner kronor. De största avvikelserna
avsåg uppdragstrafiken (-6,6 miljoner kronor), tågtrafiken (+4,2 miljoner kronor) och den linjelagda
busstrafiken (+ 5,8 miljoner kronor). Överskottet för
tågtrafiken berodde bland annat på lägre kostnader
för index, incitament, banavgifter och ersättningstrafik. Linjelagd busstrafik hade en positiv budgetavvikelse om 5,8 miljoner kronor beroende på lägre
index, 5,0 miljoner kronor och lägre utbetald bonus
avseende resandeökningar, 0,8 miljoner kronor.
Den båttrafik som inte var uppdragstrafik gav ett
överskott på 0,5 miljoner kronor. Utfallet för serviceresor var i linje med budget. Trafiknära kostnader
hade en negativ avvikelse mot budget på 5,2 miljoner kronor. Avvikelsen berodde främst på högre
kostnader än förväntat för utvecklingen av det nya
biljettsystemet. Övriga kostnader avvek negativt
mot budget med 1,5 miljoner kronor.

Folktandvårdens kliniker
Intäkterna understeg budget med 6,4 miljoner kronor
men ökade med 6,5 miljoner kronor jämfört med år
2018. Den negativa budgetavvikelsen berodde till
största delen på antalet vakanta tandläkartjänster,
som har varit i genomsnitt 8–10 inom den taxefinansierade tandvården. Den positiva avvikelsen mot
föregående år berodde främst på högre regionersättning då antalet barn och unga hade ökat.
Personalkostnaderna understeg budget med 3,6
miljoner kronor och ökade med 3,2 miljoner kronor

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
Regionala utvecklingsnämndens resultat för 2019
blev -11,7 miljoner kronor vilket var i nivå med budget.
Intäkterna var 0,6 miljoner kronor högre än budget
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vilket främst berodde på att nya projekt gav ökade
projektintäkter. Personalkostnaderna översteg budget med 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen förklarades
främst av ökade kostnader i nya projekt och förändrade löner kopplade till förändrade roller för medarbetare. Driftkostnaderna understeg budget med 1,4
miljoner kronor där en allmän återhållsamhet var
den främsta förklaringen.

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN
Nämndens verksamhet består av kultur och bildning och Blekinge folkhögskola.

Kultur och bildning
Resultatet uppgick till -52,2 miljoner kronor vilket var
i nivå med budget. Intäkterna uppgick till 31,5 miljoner
kronor vilket var 1,6 miljoner bättre än budget. Avvikelsen berodde främst på att ny finansiering tillkom
under året och att nya projekt startade efter sommaren. Utfallet för personalkostnaderna blev 22,9 miljoner kronor vilket var 1,2 miljoner högre än budget.
Driftkostnaderna uppgick till 60,7 miljoner kronor
vilket översteg budget med 0,6 miljoner kronor.

Blekinge Folkhögskola
Resultatet för 2019 blev -25,7 miljoner kronor vilket
var i nivå med budget. Intäkterna uppgick till 20,0
miljoner kronor vilket översteg budget med 1,2 miljoner kronor och var 1,0 miljoner kronor högre än
föregående år. Avvikelsen berodde bland annat på
ett högre antal deltagarveckor och högre intäkter
för etableringskurser. Personalkostnaderna ökade
med 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående
år och avvek negativt mot budget med 0,5 miljoner
kronor. Driftkostnaderna ökade med 1,3 miljoner
kronor jämfört med föregående år och avvek negativt mot budget med 0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen mot budget berodde bland annat på
högre interna driftkostnader.

PATIENTNÄMNDEN
Patientnämndens resultat för 2019 blev -2,7 miljoner
kronor vilket innebar en positiv avvikelse mot budget
på 0,4 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 0,4
miljoner kronor vilket var i nivå med budget. Personalkostnaderna uppgick till 2,6 miljoner kronor vilket
var 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den
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positiva avvikelsen förklarades av att det under
delar av året fanns vakanta tjänster. Driftkostnaderna
var 0,1 miljoner kronor lägre än föregående år och
0,1 miljoner kronor högre än budget.

Personalkostnaderna uppgick till 29,1 miljoner kronor
vilket var 1,9 miljoner kronor lägre än budget och 0,3
miljoner kronor högre än föregående år. Avvikelsen
mot budget berodde främst på att verksamheten
under delar av året haft vakanta tjänster och att det
saknats möjlighet att tillsätta tjänsten för att införa
inkontinenshjälpmedel som var planerad.
Driftkostnaderna, exklusive återbetalning till
huvudmännen, uppgick till 53,6 miljoner kronor viket
var 2,7 miljoner kronor högre än föregående år och
1,5 miljoner kronor över budget.

SAMVERKANSNÄMNDEN I BLEKINGE
Samverkansnämndens resultat för 2019 var, före
återbetalning till huvudmännen, 1,6 miljoner kronor
vilket var 0,5 miljoner kronor bättre än budget.
Intäkterna uppgick till 84,2 miljoner kronor vilket
var en ökning med 4,9 procent (3,9 miljoner kronor)
jämfört med föregående år. Ökningen berodde
främst på ökat behov av de tjänster som erbjuds.
Intäkterna var i nivå med budget.

Resultat per nämnd
Mnkr

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse 2019

Utfall 2018*

-3 863,3

-3 707,5

-155,8

-3 686,2

-170,1

-151,9

-18,2

-155,4

4 506,6

4 347,3

159,3

3 791,3

varav Regionservice

6,8

7,3

-0,5

7,0

varav Regionstaben

-134,2

-133,4

-0,8

-83,6

5 560,6

5 414,2

146,4

4 942,6

-926,7

-940,8

14,1

-1 074,8

Patientnämnd

-2,7

-3,2

0,5

-3,2

Samverkansnämnd**

0,0

1,1

-1,1

0,0

Kultur- och bildningsnämnd

-77,9

-77,9

0,0

-24,3

Regional utvecklingsnämnd

-11,7

-11,8

0,1

0,0

-319,1

-336,7

17,6

0,0

61,8

59,3

2,5

-77,8

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tandvårdsnämnden
Regionstyrelsen

varav Finansförvaltningen*
varav Regiongemensamt

Trafiknämnden
Årets resultat

* Utfall 2018 är omräknat med anledning av ny redovisningslag, se vidare under redovisningsprinciper.
** Samverkansnämndens utfall för 2019 före återbetalning till huvudmännen uppgick till 1,6 miljoner kronor vilket var 0,5 miljoner kronor
bättre än budget. Nämnden ska dock göra ett nollresultat och därför återbetala sitt överskott till huvudmännen. Denna konstruktion innebär att
det i ovanstående redovisning ser ut som att nämnden hade en negativ budgetavvikelse trots att budgetresultatet i själva verket överträffades.
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Investeringsredovisning
För att möta de framtida kraven på Region Blekinge
och framför allt en hälso- och sjukvård av hög kvalitet
kommer Region Blekinge de närmaste åren att göra
omfattande nyinvesteringar. Investeringarna ska
bidra till utveckling av verksamheten och göra det
möjligt att effektivisera genom nya eller förbättrade
produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader.
Investeringarna görs även för att byta ut befintliga
resurser för att behålla kapaciteten eller standarden.
Varje år gör Region Blekinge en investeringsplan
för kommande verksamhetsår. Årets investeringsplan var på 602,2 miljoner kronor. De största investeringarna var fastighetsinvesteringar, som uppgick
till 284,8 miljoner kronor, och medicintekniska
investeringar, som uppgick till 57,6 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten nåddes till 85,0 procent vilket
innebär att investeringstakten börjar närma sig målnivån på 90,0 procent av budgeterat belopp. 2018
var motsvarande siffra 78,1 procent och 2017 uppnåddes endast 58,2 procent av investeringsbudgeten.
Fastighetsbudgeten nåddes till 97 procent. Projekt
där utfallet var större än budget är den nya ambulansstationen i Karlskrona som framskred längre än
planerat och att arbetet med ambulansstationen
i Karlshamn blev försenat och blev klar först under
2019. Även utfallet avseende investeringsreserven
är högre än budget.
Ett antal investeringar kom inte igång i den omfattningen det var planerat. I samband med bygglovsansökan för det nya elevboendet på folkhögskolan
i Bräkne-Hoby krävdes samråd med Länsstyrelsen
gällande artskydd. Det begärdes även in kompletteringar i form av antikvariskt utlåtande gällande folkhögskolan då området omfattas av riksintresse för
kulturmiljövård. Detta gjorde att bygglovsprocessen
drog ut på tiden och byggstarten blev förskjuten.
Samtidigt har folkhögskolan sett ett minskat behov

av rum i elevboendet, vilket föranlett en omprojektering som försenar byggstarten ytterligare.
Efter statusbesiktning av byggnad 32, kök och
restaurang konstaterades att fastighetens tekniska
system var i så dåligt skick att en totalrenovering är
nödvändig. Projektets budget var i huvudsak avsatt
för byte av frys- och kylrum. En ny kalkyl för renoveringen har tagits fram och är upptagen i investeringsplanen för perioden 2020–2024.
Budgeten för övriga investeringar nåddes till 37
procent. Investeringar som gjordes under 2019 var
bland annat hisslager till materialdepån, dragtruck,
matvagnar, städmaskin med mera. Den största
anledningen till att budgeten inte nåddes var förseningar avseende upprustning av Öresundstågen.
Budgeten för it-investeringar nåddes till 82 procent. Det som inte blivit avklarat enligt plan var det
nya biljett- och betalsystemet till Blekingetrafiken.
Detta på grund av förseningar i införandet.
Budgeten för medicintekniska investeringar nåddes
till 44 procent. Den låga uppfyllandegraden berodde
bland annat på att investeringarna överprövades
eller inte påbörjades på grund av resursbrist.

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter
hur stor andel av investeringarna som kan finansieras
med årets balanskravsresultat plus avskrivningar.
100 procent eller högre innebär att Region Blekinge
kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att regionen
inte behöver låna till investeringarna och att regionens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.
Självfinansieringsgraden för 2019 var 60,3 procent.
Procent

2019

2018

2017

Självfinansieringsgrad

60,3

57,3

51,9
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Investeringar i fastigheter, inventarier, it och medicinsk teknik
Utfall
2019

Budget
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

400,0

Mnkr
Fastigheter

284,8

294,0

388,0

144,3

300,0

Inventarier

10,9

29,2

12,9

16,5

It

48,9

59,6

33,8

24,4

Medicinsk
teknik

57,6

90,7

55,2

48,1

402,2

473,4

489,9

233,3

Summa

350,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
█

2017
2018
Fastigheter █ Inventarier █ IT

█

2019
Medicinsk teknik
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Fastighetsinvesteringar
Utgifter sedan projektens start
Mnkr

Ack. Utfall Total budget Avvikelse

Varav årets investeringar
Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse

Färdigställda projekt
Ortopedteknisk avdelning,
ombyggnad

55,5

53,3

-2,2

1,6

0

-1,6

Kylar och frysar utbyte Karlshamn

10,3

11,7

1,3

0,1

0

-0,1

By 02-39 OP sal 8 renovering
ventilation

4,7

3,3

-1,4

0,3

0

-0,3

Renovering hissar 7037, 7038

3,0

2,9

-0,1

0,2

0,1

-0,1

Övrigt

13,6

13,0

-0,6

3,5

0,1

-3,5

Summa färdigställda projekt

87,1

84,2

-3,0

5,7

2,7

-5,6

397,1

514,2

117,1

122,1

135,0

12,9

Ambulansstation Karlshamn

83,1

67,5

-15,6

17,5

2,0

-15,5

Etablering av paviljong

58,4

50,5

-7,9

0,0

0,0

0,0

Ambulansstation Karlskrona

40,3

82,8

42,5

40,3

15,0

-25,3

Ombyggnad för gynmottagning

18,3

29,1

10,8

16,0

15,0

-1,0

Ny datahall

16,9

23,0

6,1

16,7

20,0

3,3

Ombyggnad kirurgens inskrivning

12,6

10,0

-2,6

0,1

0,0

-0,1

Åtgärda miljöproblem

8,1

12,2

4,2

1,5

6,0

4,5

Elevboende folkhögskolan

5,7

48,5

42,8

1,3

14,8

13,5

Flytt av hörselvård

5,1

3,8

-1,3

4,9

0,0

-4,9

Ombyggnad i samband med
reinvestering it

4,8

7,0

2,2

4,8

3,0

-1,8

Tomt till ambulansstation

4,6

5,0

0,4

4,6

5,0

0,4

Skelettlab

4,4

6,0

1,6

3,5

5,2

1,7

Ombyggnad av beroendemottagningen

4,2

4,2

0,0

0,3

0,5

0,2

Ny beläggning kulvertgolv

3,9

3,8

-0,1

0,9

0,8

-0,1

Byte äldre styrsystem

3,6

10,0

6,4

1,5

2,0

0,5

Ombyggnad kemlab

3,5

7,0

3,5

2,6

6,2

3,6

Fönsterbyte

3,5

2,8

-0,7

1,3

0,6

-0,7

Flytt materialdepå

3,3

2,0

-1,3

0,0

2,0

2,0

73,5

436,4

362,9

39,0

58,3

19,3

Summa pågående projekt

754,9

1 325,8

570,9

279,1

291,3

12,3

Summa fastighetsinvesteringar

842,0

1 409,9

567,9

284,8

294,0

6,7

Pågående projekt
Ny byggnad för patologi/cytologi

Övrigt
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Medicintekniska investeringar
Årets investeringar
Mnkr

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

15,2

17,0

1,8

Ambulanser

5,2

5,2

0

Röntgenlaboratorier lung- och skelett

4,4

6,0

1,6

Behandlingsenheter tandvården

4,0

4,8

0,8

Ultraljud kvinnokliniken

3,3

3,6

0,3

Hjärtultraljud klinisk fysiologi och thorax

2,7

4,6

1,9

Stroboskoputrustning med videolaryngoskop, ögonkliniken

2,5

2,5

0,0

Preparatröntgen

1,6

1,6

0,0

Skelettlab 5

1,6

6,0

4,4

Övrigt

17,1

39,5

22,4

Summa medicintekniska investeringar

57,6

90,7

31,3

Analysutrustning/automation till klinisk kemi

Immateriella och it-investeringar
Årets investeringar
Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Framtidens vårdinformationssystem (FVIS) och arkivering

14,8

20,0

5,2

Reinvesteringar it-infrastuktur

13,5

6,0

-7,5

Teknik och funktionell uppgradering samt plattform för FVIS

7,1

6,0

-1,1

Nästa generations nätverk

4,3

10,0

5,7

Säkerhetshöjande system som övervakning med
monitorering och IDS/IPS-system

3,2

3,0

-0,2

Haveri- och investeringsreserv

2,4

3,0

0,6

Övrigt

3,6

11,6

8,00

48,9

59,6

10,7

Mnkr

Summa immateriella och it-investeringar
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Ekonomisk redovisning
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Mnkr

Not

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse 2019

Utfall 2018*

Verksamhetens intäkter

1

1 092,5

1 016,9

75,7

820,3

Verksamhetens kostnader

2,3

-6 353,5

-6 159,3

-194,2

-5 647,9

Avskrivningar/Nedskrivningar

4

-223,1

-236,0

12,9

-206,5

-5 484,0

-5 378,5

-105,6

-5 034,1

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

4 048,5

4 044,6

3,9

3 622,5

Generella statsbidrag och utjämning

6

1 404,4

1 412,7

-8,3

1 360,7

-31,1

78,8

-110,0

-50,9

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter*

7

164,9

48,8

116,1

72,6

Finansiella kostnader*

8

-72,0

-68,2

-3,8

-99,5

Resultat efter finansiella poster*

61,8

59,3

2,5

-77,8

Årets resultat*

61,8

59,3

2,5

-77,8

*Utfall 2018 är omräknat med anledning av ny redovisningslag, se vidare under redovisningsprinciper.
Tabellen nedan visar 2018 års resultaträkning före och efter omräkningen.
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Omräkningstabell resultaträkning 2018

Utfall 2018
ej omräknat

Effekter
omräkning

Utfall 2018
omräknat

820,3

0,0

820,3

-5 647,9

0,0

-5 647,9

-206,5

0,0

-206,5

Verksamhetens nettokostnader

-5 034,1

0,0

-5 034,1

Skatteintäkter

3 622,5

0,0

3 622,5

Generella statsbidrag och utjämning

1 360,7

0,0

1 360,7

Verksamhetens resultat

-50,9

0,0

-50,9

Finansiella intäkter*

170,0

-97,4

72,6

Finansiella kostnader*

-65,9

-33,6

-99,5

Resultat efter finansiella poster*

53,1

-130,9

-77,8

Årets resultat*

53,1

-130,9

-77,8

Mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
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Balansräkning
Mnkr

Not

2019

2018*

2017

2016

Immateriella tillgångar

9

44,8

0,0

0,0

0,0

Mark och byggnader

10

1 700,8

1 533,7

1 263,0

1 233,5

Maskiner och inventarier

11

395,5

324,6

312,6

307,8

Finansiella anläggningstillgångar

12

32,6

23,8

23,9

24,0

2 173,7

1 882,1

1 599,4

1 565,3

93,5

88,3

83,1

75,4

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar

13

340,9

342,2

308,3

323,0

Kortfristiga placeringar

14

1 565,7

1 358,5

1 444,6

1 480,9

Kassa och bank

15

286,4

290,8

265,7

217,2

Summa omsättningstillgångar

2 286,5

2 079,8

2 101,7

2 096,5

Summa tillgångar

4 460,2

3 961,9

3 701,1

3 661,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

16

1 307,8

1 246,0

1 192,9

1 269,9

Avsättning för pensioner

17

1 972,4

1 772,3

1 599,7

1 493,1

0,0

0,6

0,7

0,7

1 180,0

943,0

907,8

897,8

4 460,2

3 961,9

3 701,1

3 661,8

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

18

Summa skulder och eget kapital
Ställda säkerheter
och ansvarsförbindelse

19

Borgensförbindelse

20

81,7

87,2

94,2

96,7

Pensionsförpliktelse

21

2 573,6

2 650,2

2 716,3

2 822,0

* Utfall 2018 påverkas inte av omräkningen med anledning av ny redovisningslag.
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Kassaflödesanalys
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018*

Utfall 2017

Utfall 2016

61,8

-77,8

-77,0

-9,3

223,1

211,5

198,1

184,0

(+) Nedskrivningar/utrangering

5,5

-5,0

0,7

5,0

(+ / -) Reavinst/reaförlust

0,0

0,0

0,0

0,2

200,1

172,6

106,6

81,0

(+ / -) Förändring eget kapital

0,0

130,7

0,0

0,0

(-) Ökning / (+) Minskning förråd

-5,2

-5,2

-7,7

-5,7

1,3

-33,9

14,7

-30,8

-207,2

86,1

36,3

-16,1

(-) Minskning / (+) Ökning kortfristiga skulder

237,1

35,2

10,1

-6,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

516,5

514,1

281,8

201,9

-24,9

0,0

0,0

0,0

-284,8

-388,0

-144,3

-174,4

-92,5

-100,9

-89,0

-99,2

-109,5

0,0

0,0

0,0

-8,8

0,1

0,1

0,0

-520,4

-488,8

-233,2

-273,6

Amortering av långfristiga skulder

-0,6

-0,1

0,0

-0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,6

-0,1

0,0

-0,1

Årets kassaflöde

-4,4

25,1

48,6

-71,8

Likvida medel vid årets början

290,8

265,7

217,2

289,0

Likvida medel vid årets slut

286,4

290,8

265,7

217,2

Den löpande verksamheten
Årets resultat
(+) Avskrivningar

(+ / -) Avsättningar

(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga fordringar
(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga placeringar

Investeringsverksamhet
(-) Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
(-) Investeringar i mark och byggnader
(-) Investeringar i maskiner och inventarier
(-) Inventarier tillförda vid regionbildning
(+) Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet

* Utfall 2018 avseende likvida medel vid årets slut påverkas inte av omräkningen med anledning av ny redovisningslag.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen upprättas i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning (2018:597),
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och god redovisningssed. Att lagen
om kommunal redovisning och rekommendationer
från RKR följs innebär bland annat att:
• intäkter redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Region Blekinge och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
• fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta
• tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde
• värdering av kortfristiga placeringar görs till
verkligt värde
I de fall Region Blekinge gör avsteg från ovanstående
redovisas det i texten som följer.

Byte av redovisningsprincip
Byte av redovisningsprincip kan i princip bara ske
med stöd av ny lagstiftning eller ny normgivning.
Om så inte är fallet kan ett byte ändå äga rum om
den nya principen på goda grunder kan anses leda
till en klart mer rättvisande redovisning av resultat
och ställning och om den inte står i strid med
rekommendation utgiven av RKR.
Byte av redovisningsprincip bör i normalfallet ske
från ingången av nytt räkenskapsår så att samma
principer tillämpas i delårsrapporter och i årsbokslut.
1 januari 2019 bildades Region Blekinge genom
en sammanslagning av Landstinget Blekinge och
kommunalförbundet Region Blekinge. Kommunalförbundet Region Blekinges verksamhet överfördes
i sin helhet till bokförda värden per 31 december
2018. Jämförelsetalen i resultat- och balansräkning
för år 2018 är inte omarbetade, och omfattar
således inte kommunalförbundet Region Blekinges
verksamhet 2018.
Från och med 2019 värderas finansiella instrument
till verkligt värde i stället för som tidigare till det
lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.
Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört
värde och verkligt värde vid ingången av redovisningsåret redovisas direkt mot eget kapital som en
följd av byte av redovisningsprincip. Förändringen
innebär också att orealiserade vinster och förluster

redovisas i resultaträkningen. Jämförelsetalen för
2018 har omräknats enligt den nya principen.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser
eller transaktioner som inte är extraordinära men som
är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med
andra perioder. Posterna konteras enligt L-bas i redovisningen men i resultatuppföljningen särredovisas
posten på egen rad eller i not för att tydliggöra att så
skett och för att en korrekt jämförelse ska kunna ske.

Periodisering
Periodisering sker för att ge en rättvisande bild av
Region Blekinges resultat och finansiella ställning
för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter
kostnadsförs det år då förbrukning sker och inkomster intäktsförs det år som intäkten genereras.
Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen
och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande
fall. Eventuella avvikelser kommenteras under respektive rubrik.

Konkurrensneutralitet för folktandvården
Folktandvården följer Statskontorets krav på transparens- och särredovisning. Kravet innebär att
korsfinansierad tandvård inte får förekomma.
Mer detaljerad information finns i folktandvårdens
transparensbokslut.

INTÄKTER
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
prognos från december i enlighet med rekommendation RKR R2.

Statsbidrag
Specialdestinerade och riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga
verksamhetsanknutna intäkter. De periodiseras
i normalfallet till den period där kostnaderna som
statsbidraget avser är bokförda.
Generella statsbidrag redovisas i resultaträkningen
tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssystemen i posten generella statsbidrag. De redovisas
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normalt enligt kontantmetoden, vilket innebär
att de redovisas vid utbetalning. Bidrag för
läkemedelsförmånen redovisas också i posten
generella statsbidrag.

Övriga intäkter
Vid behov kommenteras om avvikelse från rekommendation RKR R2 eller andra särskilda händelser.
Årets investeringsbidrag bokförs som intäkter.

KOSTNADER
Lönekostnader
Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid,
jour och beredskap och tillägg för obekväm arbetstid avseende december månad bokförs huvudsakligen i januari nästkommande år. Då variationerna
mellan åren inte bedöms vara stor bör detta inte
påverka resultatet nämnvärt.

I samband med att kommunalförbundet Region
Blekinge och Landstinget Blekinge gick samman
2019 och bildade Region Blekinge övertog Region
Blekinge anläggningstillgångar från kommunalförbundet Region Blekinge till ett värde av 109,5
miljoner kronor. Avskrivningstiderna ovan är baserade på den ekonomiska livslängden beräknad från
Region Blekinges samgående och inte från anläggningstillgångens ursprungliga förvärvsdatum.
Genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och
inventarier uppgår till 7 år och för mark och byggnader 33 år.

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill
säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas månaden efter tillgången tas i bruk.
Avskrivning görs månadsvis.

Hyres- och leasingavtal

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiell leasing: Region Blekinge har inga finansiella leasingavtal.
Operationell leasing: Region Blekinge redovisar
samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal.

Anläggningstillgångar omfattar immateriella och
materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna värderas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med
avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningstider

Immateriella tillgångar

Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. För varje anläggning
bestäms relevant avskrivningstid med den ekonomiska livslängden som grund. Byggnader och byggnadsinventarier som anskaffats 2014 eller tidigare
och som varit föremål för komponentavskrivning
skrivs av på restvärdet. Byggnaderna har från
och med 2014 delats upp i komponenter med
olika nyttjandeperiod.
Den normala avskrivningstiden för olika typer av
anläggningstillgångar är:
• byggnader: 20–50 år
• markanläggningar: 10–50 år
• byggnads- och markinventarier: 7–20 år
• it-system, programvaror, licenser: 5 år
• it-utrustning: 4–5 år
• medicinteknisk utrustning: 4–10 år
• övriga inventarier: 3–10 år

En immateriell anläggningstillgång består av itsystem, -program, -licenser och utveckling som
upphandlats. I den mån it-system utvecklas internt,
betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar
utan kostnadsförs. Vid redovisning av immateriella
tillgångar följs RKR R3.
En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna
för investering ska bokföras som investering endast
under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett
halvt basbelopp och att nyttjandeperioden är minst
fem år.

Aktier, andelar, konst och pågående arbeten upptas
i balansräkningen till ursprungligt anskaffningsvärde och blir inte föremål för avskrivning.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är
avsedda för stadigvarande bruk. Vid redovisning av
materiella tillgångar följs RKR R4.
En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna
för investering ska bokföras som investering endast
under förutsättning att utgiften uppgår till minst
ett halvt basbelopp och att nyttjandeperioden är
minst tre år.
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Utrustningen värderas var för sig sedan 2006.
Utrustning införskaffad dessförinnan värderas
enligt inköpets totala värde.

Finansiella anläggningstillgångar
Enligt RKR R7 ska finansiella tillgångar klassificeras
som anläggningstillgångar då syftet med innehavet
är att tillgången ska innehas eller brukas stadigvarande. Medel som kontinuerligt är föremål för
köp och försäljning och som är tillgängliga för att
möta löpande utbetalningar ska klassificeras som
omsättningstillgångar.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip
till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
Fordringar värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Värdering av kortfristiga placeringar görs till
verkligt värde med stöd av Region Blekinges placeringspolicy. Aktie- respektive obligationsportfölj
värderas var för sig.

Lager och förråd
Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

modellen, som skiljer på pensionsrätter intjänade
före och efter 31 december 1997. Pensioner intjänade
från och med 1998 redovisas som avsättning
i balansräkningen. Pensionsförmåner som intjänats
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Avsättning och ansvarsförbindelse beräknas av
Skandia på individnivå för all personal. I beräkningarna ingår personer som omfattas av KAP-KL, AKAPKL och tidigare avtal. Pensionsåtagandet för aktiva
politiker integreras i resultatet av skuld och kostnad.
Beräkningarna påverkas bland annat av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Värdering av
pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS
17, SKR:s modell för pensionsskuldsberäkning.
För den kommunala sektorn gäller från 1998 att
en pensionsavgift, som är en andel av den anställdes lön, ska avsättas varje år. Fullmäktige har beslutat att hela pensionsavgiften ska avsättas som
individuell del eller avgiftsbestämd ålderspension.
Denna redovisas som upplupen kostnad under kortfristiga skulder.

Övriga avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen i enlighet
med RKR R9 som innebär att det ska finnas en legal
förpliktelse till följd av inträffade händelser, att det
är troligt att en reglering ska ske och att en tillförlitlig
beräkning kan göras.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital
Folktandvårdens, den offentliga primärvårdens och
de politiska partiernas över- och underskott förs
över till kommande år som en del av eget kapital.
Social investeringsfond är en del av eget kapital.

Personalskulder
Region Blekinges skuld till personalen för semester,
övertid, jour och beredskap (årets löneläge) inklusive
upplupna arbetsgivaravgifter (nästa års arbetsgivaravgift vid årsskifte) redovisas som kortfristiga skulder.

Pensioner
Pensionsskulden är den framtida skuld som Region
Blekinge har till arbetstagare och pensionstagare.
Den modell som används är den så kallade bland-

Enligt 12 kapitlet 2 § första stycket LKBR (Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning)
ska sammanställda räkenskaper upprättas för den
kommunala koncernen.
Sammanställda räkenskaper behöver dock inte
upprättas för den kommunala koncernen om samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig
som tillsammans, är utan väsentlig betydelse för
kommunen eller regionen.
Enligt RKR R16 föreligger särskild ekonomisk
betydelse, om den kommunala koncernens andel av
företagets omsättning eller omslutning överstiger
5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.
Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon
sammanställd redovisning har därför inte upprättas.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING
Not 1 Verksamhetens intäkter
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

Patientavgifter, trafikantavgifter och andra avgifter

291,1

138,6

Försäljning av hälso- och sjukvård

232,4

193,4

31,1

29,4

3,9

3,0

29,7

22,6

Försäljning av andra varor och tjänster

202,3

206,6

Erhållna bidrag

295,2

246,2

Övriga intäkter

38,0

9,9

1 092,5

820,3

Utfall 2019

Utfall 2018

2 217,3

2 076,4

388,7

373,8

172,9

165,0

97,5

103,6

Sociala avgifter

784,2

735,8

Övriga personalkostnader

171,4

169,6

Köp av verksamhet

654,1

624,9

460,8

446,5

Trafikentreprenörskostnader

430,9

0,0

Läkemedel

575,6

547,7

Sjukvårdsartiklar m.m.

207,0

196,5

Material och varor

163,4

155,9

82,2

233,1

Lokal- och fastighetskostnader

109,9

94,4

Övriga kostnader

568,2

439,4

6 352,9

5 647,3

varav tandvård
Utbildning
Medicinska tjänster

Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Mnkr
Löner och ersättningar till personal
Pensionskostnader
varav pensionsutbetalningar
varav skuldförändring

varav köpt vård

Lämnade bidrag

Summa
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Not 3 Kostnad för räkenskapsrevision
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

Kostnad för räkenskapsrevision

0,6

0,6

Summa

0,6

0,6

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning för
räkenskapsåret 2018 och 2019.

Not 4 Avskrivningar/Nedskrivningar
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

2,3

0,0

Byggnader och mark

117,6

117,3

Maskiner och inventarier

103,2

89,2

Summa

223,1

206,5

Immateriella tillgångar

Nedskrivning av vindkraftverk gjordes med fem miljoner kronor under 2016. Nedskrivningen återfördes i sin helhet under 2018.

Not 5 Skatteintäkter
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

4078,3

3 637,8

5,4

-11,7

-35,2

-3,6

4 048,5

3 622,5

Utfall 2019

Utfall 2018

Inkomstutjämningsbidrag

846,7

810,3

Kostnadsutjämningsbidrag

24,9

33,0

Läkemedelsförmån

460,2

449,3

Regleringsavgift

-30,9

-48,3

Strukturbidrag

80,0

79,8

Generella bidrag

23,4

36,5

1 404,4

1 360,7

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Mnkr

Summa
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Not 7 Finansiella intäkter
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

Ränta placerade medel

1,2

3,4

Ränta placerade pensionsmedel

6,9

11,6

96,9

31,7

Utdelning på värdepapper

9,8

14,7

Återbäring fondavgifter

5,9

6,5

Övriga finansiella intäkter

1,6

1,6

42,5

3,1

164,9

72,6

Utfall 2019

Utfall 2018

59,9

43,8

Förlust vid avyttring av värdepapper

0,4

6,1

Övriga räntekostnader

3,7

0,0

Övriga finansiella kostnader

3,3

0,9

Orealiserade förluster värdepapper

4,7

48,7

72,0

99,5

Vinst vid avyttring av värdepapper

Orealiserade vinster värdepapper
Summa

Not 8 Finansiella kostnader
Mnkr
Finansiell kostnad för pensioner

Summa
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NOTER TILL BALANSRÄKNING
Not 9 Immateriella tillgångar
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

0,0

0,0

Nyanskaffningar

24,9

0,0

Flytt från maskiner och inventarier

133,0

0,0

0,0

0,0

157,9

0,0

Årets ingående balans

0,0

0,0

Årets avskrivning

2,3

0,0

110,8

0,0

0,0

0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar

113,1

0,0

Utgående bokfört värde

44,8

0,0

Utfall 2019

Utfall 2018

3 751,4

3 358,4

284,8

388,0

Försäljningar / utrangeringar

0,0

0,0

Återföring nedskrivning

0,0

5,0

4 036,2

3 751,4

2 217,8

2 095,5

117,6

122,3

0,0

0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar

2 335,4

2 217,8

Utgående bokfört värde

1 700,8

1 533,7

Ackumulerat anskaffningsvärde
Årets ingående balans

Försäljningar / utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Flytt från maskiner och inventerier
Försäljningar / utrangeringar

Not 10 Mark och byggnader
Mnkr
Ackumulerat anskaffningsvärde
Årets ingående balans
Nyanskaffningar

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets ingående balans
Årets avskrivning
Försäljningar / utrangeringar
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Not 11 Maskiner och inventarier
Mnkr
Ackumulerat anskaffningsvärde

Utfall 2019

Utfall 2018

981,2

906,2

92,5

101,9

Inventarier tillförda vid regionbildningen

109,5

0,0

Flytt till immateriella tillgångar

-133,0

0,0

Försäljningar / utrangeringar

-63,8

-26,9

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

986,1

981,2

Årets ingående balans

656,7

593,5

Årets avskrivning

103,2

89,2

Flytt till immateriella tillgångar

-110,8

0,0

-58,3

-26,0

Utgående ackumulerade avskrivningar

590,6

656,7

Utgående bokfört värde

395,5

324,6

Utfall 2019

Utfall 2018

Aktier i dotterbolag

0,8

0,7

Övriga andelar

30,1

22,5

1,7

0,6

32,6

23,8

Utfall 2019

Utfall 2018

105,8

81,6

Statsbidragsfordringar

59,8

70,7

Övriga fordringar

49,1

89,9

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

126,1

100,0

Summa

340,9

342,2

Årets ingående balans
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar

Försäljningar / utrangeringar

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Mnkr

Långfristiga fordringar
Summa

Not 13 Kortfristiga fordringar
Mnkr
Kundfordringar
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Not 14 Kortfristiga placeringar
Mnkr
Aktier och aktiefonder
Räntebärande instrument
Räntefonder
Summa

Utfall 2019

Utfall 2018

605,7

427,6

0,0

20,0

960,0

910,9

1 565,7

1 358,5

Utfall 2019

Utfall 2018

1 492,9

1 193,9

72,8

164,6

1 565,7

1 358,5

Specifikation av kortfristiga placeringar
Mnkr
Pensionsplacering
Övrig placering
Summa

Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som tidigare till anskaffningsvärde.
Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas
direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip.
2019 uppgår orealiserade vinster och förluster till totalt 37,8 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och
kostnad och påverkar därmed årets resultat.
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.

Not 15 Kassa och bank
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

Kassa och bank

274,5

187,4

Pensionsmedel

11,9

103,4

286,4

290,8

Utfall 2019

Utfall 2018

1 246,0

1 192,9

0,0

130,9

61,8

-77,8

1 307,8

1 246,0

Utfall 2019

Utfall 2018

-26,3

3,6

Tandvård

4,0

9,3

Politik

0,9

0,0

1 329,2

1 233,1

19,1

19,1

1 307,8

1 246,0

Summa
Beviljad checkräkningskredit uppgår till 100 miljoner kronor.

Not 16 Eget kapital
Mnkr
Ingående eget kapital
Byte av redovisningsprincip för värdering av värdepapper
Årets resultat
Utgående eget kapital

Fördelning eget kapital
Mnkr
Hälsoval

Övergripande
varav social investeringsfond
Summa
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Not 17 Avsättning för pensioner
Mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

1 426,2

1 287,4

Pensionsutbetalningar

-40,1

-35,7

Nyintjänad pension

142,7

137,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning

45,4

29,5

Övrigt

13,0

7,6

1 587,2

1 426,2

385,1

346,0

1 972,4

1 772,3

94,0%

94,0%

Utfall 2019

Utfall 2018

448,1

363,2

Personalens källskatt

48,1

49,7

Statsbidragskulder

22,9

12,4

160,3

151,1

35,2

31,7

454,6

325,8

10,9

9,0

1 180,0

943,0

Utfall 2019

Utfall 2018

Inom ett år

12,3

3,8

Senare än ett år men inom fem år

28,0

1,7

Summa

40,3

5,5

2,6

2,1

Fordon

12,5

3,6

Summa

15,1

5,7

Ingående pensionsavsättning

Utgående pensionsavsättning
Löneskatt
Total pensionsavsättning
Utredningsgrad/Aktualiseringsgrad
Skandia har tagit fram ett mer förfinat mått än det tidigare måttet aktualiseringsgrad. Bland annat omfattar
det nya måttet även anställningar från och med 1998. Måttet har benämningen utredningsgrad.
Pensionsavsättningen innefattar visstidspension för två förtroendevalda.

Not 18 Kortfristiga skulder
Mnkr
Leverantörskulder

Upplupna semesterlöner
Förutbetalda skatteintäkter
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 19 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse
Operationell leasing (mnkr)
Framtida kostnader för leasing

Betalningar under året på avtal som fortfarande är löpande
Inventarier och utrustning
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Not 19 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse, fortsättning
Patientföreningen LÖF
Region Blekinge ansvarar som delägare i LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) för bolagets förbindelser till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie Region Blekinge har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen.
År 2019 uppgick premien till 22,7 miljoner kronor.
Kommuninvest Sverige AB
Region Blekinge har i januari 2019 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande
till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Blekinges ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 926 miljoner kronor och totala tillgångar till
460 365 miljoner kronor. Region Blekinges andel av de totala förpliktelserna uppgick till 52,6 miljoner kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 46,7 miljoner kronor.

Not 20 Borgensförbindelse
Mnkr
Borgensförbindelse AB Transitio

Utfall 2019

Utfall 2018

81,7

87,2

Region Blekinge har påtecknat borgensförbindelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering
av spårfordon uppgående till 2 371 miljoner kronor. Per 2019-12-31 har 81,7 miljoner kronor utnyttjats. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 6 532 miljoner kronor för AB Transitio. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående
regioner. Regressavtalet innebär att Region Blekinges åtagande begränsas till borgen för de fordon som beställs till Region Blekinge.

Not 21 Pensionsförpliktelse
Ansvarsförbindelse för pensioner (mnkr)

Utfall 2019

Utfall 2018

2 650,2

2 716,3

61,7

40,4

Nyintjänad pension

3,7

40,3

Årets utbetalningar

-128,0

-125,9

-0,1

-9,2

-14,0

-11,7

2 573,6

2 650,2

Ingående värde inkl löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning

Övrig post
Förändring av löneskatt
Summa

Ansvarsförbindelsen administreras av Skandia och en mindre del (Ädel) av KPA Pension. Det är Skandias beräkning och estimering av
Ädel som ligger till grund för ansvarsförbindelsen.
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Bilagor
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Årsstatistik
Befolkning och verksamhet

2019

2018

2017

2016

2015

159 606

159 684

159 371

158 453

156 253

varav 0-19 år (%)

22,6

22,6

22,4

22,2

21,8

varav 20-64 år (%)

53,6

53,9

54,1

54,5

54,8

varav 65- år (%)

23,8

23,5

23,4

23,3

23,4

varav 80- år (%)

6,6

6,4

6,2

6,2

6,2

Andel kariesfria 3-åringar (%)

93

94

91

94

94

Andel kariesfria 6-åringar (%)

68

68

68

73

75

0,86

0,81

0,9

0,8

0,8

63

64

64

61

60

349 919

345 709

357 027

362 432

341 921

varav läkarbesök

166 989

166 462

175 183

174 667

163 419

Antal vårdtillfällen

22 626

22 879

22 810

22 786

23 571

Antal vårddagar

117 939

121 276

127 792

132 968

139 519

Summa DRG-poäng (öppenvård)*

10 691

11 246

12 174

12 217

12 650

Summa DRG-poäng (slutenvård)*

21 826

21 705

21 390

21 941

22 495

Undvikbara slutenvårdstillfällen, alla åldrar (%)**

9,5

9,4

9,3

9,1

9,5

Återinläggningar inom 30 dagar >=65 år alla län (%)

16,1

16,4

16,2

16,4

15,6

BEFOLKNING
Antal invånare per den 31 december

12-åringar, medel DFT (medeltal tänder med karies
eller fyllning)
19-åringar, med DFSa=0 (utan skadade ytor som
gränsar till andra tänder) (%)
VERKSAMHET
Sjukhusvård
Antal besök
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Befolkning och verksamhet, fortsättning

2019

2018

2017

2016

2015

70 476

70 044

71 034

70 139

72 557

15 548

15 317

14 851

14 548

14 319

441

439

446

444

465

1 447

1 410

1 320

1 109

1 101

14 562

13 670

13 688

13 200

13 415

19

22

24

23

26

Antal vårdplatser per den 31 december

45

45

44

44

44

Medelvårdtid (antal vårddagar) per avslutat vårdtillfälle

9,7

10,4

11,0

13,2

11,5

5

5

5

5

5

15 326

13 655

14 248

14 701

13 566

4 604

4 290

4 241

3 487

3 108

Antal besök per 1 000 invånare

96

86

89

93

87

Antal avslutade vårdtillfällen

66

74

67

60

38

496

366

565

330

334

19

6,5

2,0

1,0

11,0

2

2

2

2

2

Medelvårdtid (antal vårddagar) per avslutat vårdtillfälle

8,1

5

8,8

5,0

9,0

Median (antal vårddagar) per avslutat vårdtillfälle

3,5

3

4

4

8

9 583

8 320

7 096

7 546

7 682

915

874

1 083

1 056

1 008

60

52

45

48

49

312 483

312 359

324 348

326 569

328 078

122 645

118 378

124 800

127 342

130 655

135 214

129 446

123 203

121 835

119 172

52 140

50 770

50 874

50 232

50 045

11 049

11 378

10 893

10 713

10 697

Vuxenpsykiatri
Antal besök
varav läkarbesök
Antal besök per 1 000 invånare
Antal avslutade vårdtillfällen
Antal vårddagar
varav med tvångsvård (%)

Median (antal vårddagar) per avslutat vårdtillfälle
Barn- och ungdomspsykiatri
Antal besök
varav läkarbesök

Antal vårddagar
varav med tvångsvård (%)
Antal vårdplatser per den 31 december

Habilitering
Antal besök
varav läkarbesök
Antal besök per 1 000 invånare
Primärvård
Antal besök (offentligt drivna vårdenheter)
varav läkarbesök
Antal besök (privat drivna vårdenheter)
varav läkarbesök
Antal läkarbesök jourcentraler
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Befolkning och verksamhet, fortsättning

2018

2017

2016

2015

74,4

76,8

78,2

79,7

81,7

11 015

10 881

10 884

11 703

12 290

220

242

386

821

837

127 525

132 302

143 560

142 382

146 977

799

829

901

899

941

19 452

19 250

20 674

20 553

20 398

122

121

130

130

131

2 119

828

1 395

1 276

866

5 648

5 459

5 507

5 107

5 274

392

335

350

366

696

161

177

159

192

368

16

7

6

5

16

103

74

101

89

136

16

10

15

14

26

9

12

10

14

26

Probelmområde Tillgänglighet

26

29

32

22

64

Problemområde Vårdansvar& organisation

25

8

14

17

35

Problemområde administrativ hantering

25

13

11

10

35

11

5

2

3

3

138

124

120

108

105

270 297

269 554

267 945

268 016

263 895

19 776

15 575

15 261

12 196

14 494

Miljöfordon (%)

97,7

97,7

98,2

97,0

97,0

Ekologiska livsmedel i köken (%)

52,8

48,3

47,6

48,7

43,2

Besparing på upphandlat belopp (genomsnitt i %)

8,6

9,9

8

3,2

8,3

Antal anbud per upphandling

3,1

3,4

4,9

2,9

3,1

Läkarkontinuitet för personer över 65 år med minst
tre besök under året varav minst två hos samma läkare
(genomsnitt i %)
Antal besök ungdomsmottagningar
Antal läkarbesök ungdomsmottagningar

2019

Tandvård
Antal besök allmäntandvård
Antal besök allmäntandvård per 1 000 invånare
Antal besök specialisttandvård
Antal besök specialisttandvård per 1 000 invånare
Kultur och bildningsnämnd
Antal deltagare
Antal deltagarveckor
Patientnämnd
Antal ärenden
Problemområde Vård & behandling
Problemområde Resultat
Problemområde kommunikation
Problemområde Dokumentation & Sekretess
Problemområde Ekonomi

Övrigt
Regionservice
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr)***
Egna lokaler, bruttoarea (kvm)
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)

Regionstab
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Befolkning och verksamhet, fortsättning

2019

2018

2017

2016

2015

Blekingetrafiken
Resandestatistik totalt antal resande ****

9 277 270 9 378 403 9 256 980 9 222 356 8 401 925

Buss

6 865 974 6 913 789 6 751 928 6 642 863 6 179 063

Tåg

2 030 714 2 076 614 2 174 420 2 243 162 1 919 262

Skärgårdstrafik
Serviceresor

201 466

207 693

145 316

150 928

118 868

179 116

180 307

185 316

185 403

184 732

* DRG: Diagnosis Related Groups. Metod som grupperar vårdkontakter efter medicinska kriterier och likartad resursåtgång.
** Vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården.
*** SLIT: Landstingens IT-strateger och IT-chefer.
**** I och med att ca 27 % av biljetterna har sålts i det nya biljettsystemet (appen) dras slutsatsen att resandet inom busstrafiken
troligtvis är högre än vad som presenteras ovan. Detta beror på de tekniska problem med utrustningen ombord på bussarna som har
varit under inkörningsperioden 2019. Kunder har köpt och åkt utan att kunna validera sina biljetter.

Ekonomi

2019

2018

2017

2016

2015

Nettokostnadsutveckling enligt resultaträkning (%)

8,9

2,2

5,4

5,8

5,5

Nettokostnadsutveckling justerad (%)

5,4

2,2

5,5

5,1

7,2

Verksamhetens nettokostnad enligt resultaträkning
per invånare (kr)

34 360

31 525

30 898

29 487

28 276

Verksamhetens nettokostnad justerad per invånare (kr)

33 232

31 525

30 898

29 455

28 428

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
och statsbidrag (%)

100,6

101,0

101,6

100,8

101,3

Verksamhetens nettokostnad enligt resultaträkning (mnkr)

5 484

5 034

4 924

4 672

4 418

Verksamhetens nettokostnad justerad (mnkr)

5 304

5 034

4 924

4 667

4 442

Kostnadsutveckling (%)

12,3

3,2

4,4

4,8

5,7

Kostnadsutveckling (mnkr)

722

182

238

252

281

Kostnadsutveckling justerad (%)

4,3

3,2

4,4

4,8

5,7

269

182

238

252

281

Skattesats (kr)

12,04

11,19

11,19

11,19

11,19

Medelskattesats i riket (kr)

11,49

11,39

11,36

11,35

11,29

Kassalikviditet inklusive pensionsplaceringar (%)

186

211

222

225

226

Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (%)

60

83

96

100

107

29,3

31,4

32,2

34,7

35,6

6,1

4,0

3,4

4,6

6,8

22 315

21 014

20 247

19 693

19 086

Kostnader för köpt vård per invånare (kr)

2 887

2 796

2 711

2 603

2 430

Läkemedelskostnader per invånare (kr)

3 606

3 651

3 594

3 336

3 270

25 366

22 685

22 115

21 395

20 817

Kostnadsutveckling justerad (mnkr)

Soliditet (%)
Personalkostnadsutveckling (%)
Personalkostnader per invånare (kr)

Skatteintäkter per invånare (kr)
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Personal*

Uppgifterna gäller per den 31 december respektive år

2019

2018

2017

2016

2015

ANSTÄLLDA PER PERSONALGRUPP AID**
Ledningsarbete

205

188

174

175

160

Handläggar- och administratörsarbete

503

423

411

407

401

Medicinska sekreterare

299

295

292

283

281

Specialistkompetent läkare

311

304

306

310

316

Icke specialistkompetent läkare

225

222

212

191

188

52

46

46

50

52

1 510

1 505

1 504

1 508

1 504

Undersköterska

774

738

746

745

746

Sjukhustekniker, laboratoriepersonal

135

137

139

140

143

Tandvårdsarbete

255

268

280

287

277

Rehabilitering och förebyggande arbete

210

208

206

214

217

Socialt och kurativt arbete

73

71

69

65

66

Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete

70

50

51

51

50

187

175

179

169

178

78

80

83

81

79

238

235

240

243

249

5 125

4 945

4 938

4 919

4 907

Psykolog och psykoterapeut
Sjuksköterska

Teknikarbete
Hantverksarbete med mera
Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete
Totalt

TIDSANVÄNDNING, UTFÖRD ARBETSTID I ÅRSARBETARE PERSONALGRUPP AID**
(inklusive arbetad tid under jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar) Årsarbetare = summa timmar/1 760
Ledningsarbete

194

177

168

163

156

Handläggar- och administratörsarbete

431

361

348

348

336

Medicinska sekreterare

250

243

240

236

231

Specialistkompetent läkare

271

274

266

281

267

Icke specialistkompetent läkare

189

177

169

158

162

42

36

39

41

40

1 140

1 155

1 154

1 155

1 157

641

634

625

630

625

Sjukhustekniker, laboratoriepersonal

111

114

116

118

114

Tandvårdsarbete

197

205

223

230

225

Rehabilitering och förebyggande arbete

167

168

166

173

168

Psykolog och psykoterapeut
Sjuksköterska
Undersköterska

100
Personal*, fortsättning

2019

2018

2017

2016

2015

Socialt och kurativt arbete

56

60

54

52

47

Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete

58

42

41

40

38

169

163

160

164

160

Hantverksarbete med mera

80

77

83

81

79

Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete

217

210

224

231

223

4 212

4 095

4 075

4 098

4 026

Teknikarbete

Totalt

* Kommunalförbundet Region Blekinge är inkluderad i personalstatistiken år 2019, men inte i de övriga åren.
** AID: Arbetsidentifikation kommuner och landsting, ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att analysera
lönebildningen på central och lokal nivå och ge underlag för viss planering.

OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO, FÖR MÅNADS- OCH TIMAVLÖNADE
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

5,4

5,4

5,6

5,9

5,3

varav kvinnor

6,0

6,1

6,4

6,6

5,9

varav män

3,3

3,2

3,0

3,0

3,0

46,1

46,9

49,6

51,1

48,5

varav kvinnor

48,2

48,4

51,7

53,4

49,6

varav män

33,4

36,6

33,6

32,2

40,3

29 år eller yngre

5,2

4,9

4,3

4,9

4,0

varav kvinnor

5,9

5,7

4,9

5,6

4,3

varav män

2,9

2,6

2,7

2,5

3,2

4,9

4,9

5,4

5,6

4,9

varav kvinnor

5,5

5,7

6,3

6,4

5,7

varav män

2,8

2,3

2,4

2,6

2,2

50 år eller äldre

6,0

6,1

6,2

6,4

5,9

varav kvinnor

6,6

6,5

6,9

7,1

6,5

varav män

4,0

4,3

3,8

3,6

3,8

224

213

216

225

206

158

149

147

158

140

66

64

69

67

66

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
i % av den totala sjukfrånvaron

30-49 år

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING
Antal chefer
varav kvinnor
varav män
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Personal*, fortsättning

2018

2017

2016

2015

93,8

92,9

92,4

91,6

90,3

varav kvinnor

92,9

92,0

91,4

90,5

88,9

varav män

97,3

96,3

96,3

95,9

96,1

6,2

7,1

7,6

8,4

9,7

varav kvinnor

7,1

8,0

8,6

9,5

11,1

varav män

2,7

3,7

3,7

4,1

3,9

98,1

97,8

97,7

97,5

97,2

varav kvinnor

97,8

97,6

97,5

97,2

96,8

varav män

99,1

98,8

98,7

98,6

98,7

Faktiskt årsarbetare

4 483

4 307

4 290

4 250

4 267

varav kvinnor

3 429

3 319

3 315

3 291

3 308

varav män

1 054

987

975

959

959

5,4

6,0

5,4

5,5

4,4

varav kvinnor

5,0

5,9

5,6

5,6

4,5

varav män

6,7

6,2

4,6

4,7

4,0

Andel heltidsanställda (tillsvidareanställda) (%)

Andel deltidsanställda (tillsvidareanställda) (%)

Genomsnittlig medelsysselsättningsgrad
(tillsvidareanställda) (%)

Extern personalrörlighet i procent
(exklusive pensionsavgångar)

2019
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Ordlista
Förklaringar av fackuttryck, interna begrepp och förkortningar som förekommer i årsredovisningen:

A

B

AFA försäkring: hanterar kollektivavtalade
försäkringar.
agenda 2030: globala mål för hållbar utveckling.
anestesigas: gas som används för att söva
människor.
anläggningstillgång: sådan tillgång som anskaffats
för att bruka eller inneha en längre tid.
AT-tjänstgöring: allmäntjänstgöring (AT) ger
behörighet att arbeta som läkare och att börja
specialiseringstjänstgöring (ST). AT kompletterar
läkarnas grundutbildning med praktiska erfarenheter som krävs av alla läkare oavsett yrkesinriktning. Godkänd AT-tjänstgöring leder fram
till legitimation.
avkastning: intäkter minus kostnader, uttryckt
i kronor eller i procent av exempelvis det
ursprungliga värdet.
avrop: att avropa innebär att man köper varor
eller tjänster, det vill säga tilldelar kontrakt, med
hänvisning till ett tidigare träffat ramavtal.
Balansdag: sista dagen på företagets räkenskapsår. Kallas även bokslutsdag.
balanskrav: kravet att alla regioner och kommuner
ska upprätta en budget där budgeterade intäkter är större än budgeterade kostnader.
balansräkning: planmässig sammanställning av
tillgångar, skulder och eget kapital.
basbelopp: belopp som ligger till grund för
beräkning av flera av socialförsäkringarna och
andra sociala förmåner.
bedömningsbil: bil som bemannas av en sjuksköterska som SOS Alarm har möjlighet att
larma ut för att kunna göra en bättre bedömning
av en patient på plats än vad som kan göras över
telefon. Då minskar trycket på ambulanserna

som i stället kan fokusera på att nå fram till de
akut och svårast sjuka patienterna.
bruttoinvestering: investering som ska användas i produktionen under längre tid.
bruttonationalprodukt, BNP: hela värdet av ett
lands produktion av varor, tjänster och investeringar under viss tid, vanligen ett år.

C

CEMR-deklaration: europeisk deklaration för
jämställdhet, CEMR står för Council of European
Municipalities and Regions.
checkräkningskredit: en kredit som kan utnyttjas av ett företag, exempelvis utfärdat av en
bank, upp till ett visst belopp utöver beloppet
som finns på checkkontot.

D

demografi: studier av befolkningens storlek,
sammansättning och geografiska fördelning.
driftredovisning: den del av bokföringen
som avser verksamhetens interna och externa
kostnader.

E

e-hälsa: användning av digitala verktyg och digitalt utbyte av information för att uppnå hälsa.
endodontist: specialisttandläkare som arbetar
med komplicerade och avancerade rotfyllningar
och andra rotbehandlingar.
endoskop: instrument för undersökning av organ
och kroppshålor från insidan.
extern personalrörlighet: strömmen av personal in
och ut ur Region Blekinge (exklusive pensionsavgångar).
evidensbaserad: evidens kommer från latinets
evidentia som betyder tydlighet, men som i detta
sammanhang kan översättas med bevis om (eller
vetenskapligt stöd för) insatsers effekter.
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F

finansnetto: skillnaden mellan de finansiella
intäkterna och kostnaderna i resultaträkningen.
förvaltningsberättelse: del av årsredovisning
som fungerar som en översikt över utveckling
och förhållanden som inte framgår av balanseller resultaträkning men som är viktiga för
bedömningen av Region Blekinge.

H

HBTQ: är ett samlingsnamn och en förkortning
för homosexuella, bisexuella, transpersoner och
queera uttryck och andra identiteter.
heldygnsvård: möjlighet till vård dygnet runt för
psykiatripatienter som blir inlagda på avdelning.
hospice: en plats där människor som är i livets
slutskede får vård.
hälsoval: Region Blekinges benämning på vårdval inom primärvården.

I

index: inom statistiken ett mått (tal) för
jämförelser i tid eller rum.
indikator: ett mätinstrument som används för
att påvisa förekomsten av en förändring eller en
händelse.
intäkt: inkomst som påförts en viss period,
periodiserats, i den ekonomiska redovisningen.
ISO: det internationella standardiseringsorganet
för alla områden utom det elektrotekniska.

J

K

journalgranskning: granskning av journaldokumentation för att identifiera och mäta skador
i vården.
jämförelsestörande post: post i resultaträkningen
där man redovisar resultatet från sådana
händelser i verksamheten som stör jämförelser
med andra perioders resultat.
kapacitetsplanering: matchning av kapacitet och
efterfrågan.
kassaflödesanalys: del av årsredovisning som
visar finansiella flöden, särskilt investeringar och
finansieringen av dem.
kassalikviditet: likvida medel och kortfristiga
fordringar i förhållande till kortfristiga skulder.
koldioxidekvivalent, CO2e: mängden av en viss
växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid
som ger samma växthuseffekt.
koloskop: instrument för undersökning av tjocktarmen och slutet av tunntarmen.
komponentavskrivning: en avskrivningsmetod
för materiella anläggningstillgångar som grundar
sig på att de olika komponenterna i en fastighet,

byggnad eller maskin särskiljs och skrivs av var
för sig. Varje separat del anses ha olika lång livslängd och den tid de kan användas skiljer sig
därför åt.
kostnadseffektiv: ger resultat som väl motsvarar
tillförda ekonomiska resurser.

L

leasing, finansiell och operationell: två olika
ägandeskapsformer. Vid operationell leasing står
uthyraren som ägare av utrustningen, tar risken
i utrustningens restvärde och tar den i retur efter
leasingperiodens utgång. Vid finansiell leasing
står låntagaren som ägare av utrustningen och
får ta in investeringen i balansräkningen.
ledningssystem: system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten, ställa upp
mål och för att uppnå dessa mål.
ledtid: den tid som går från det att ett behov
uppstår till dess att en aktivitet är utförd.
likvida medel: tillgångar som kan disponeras för
betalningar.
likviditet: betalningsförmåga på kort sikt.
läkarbil: bil som bemannas av en specialistutbildad läkare och gör hembesök till äldre och sjuka
som har svårt att ta sig till vårdcentralen.

N

nedskrivning: redovisningsterm som innebär att
en anläggningstillgång som visar sig ha ett lägre
värde än det värde som utgår från anskaffningsvärdet ska skrivas ner till det lägre värdet.
nettokostnad: verksamhetens kostnader och
avskrivningar minus verksamhetens intäkter.
nominellt belopp: en akties andel i aktiekapitalet.

O

offentlig primärvård: den del av primärvården
som ägs och drivs av Region Blekinge.
omsättningstillgång: tillgång som är avsedd att
användas i verksamheten.
onkologi: läran om tumörsjukdomar och en medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling.
orealiserad förlust: en förväntad förlust är orealiserad så länge tillgången inte har sålts.
ortodonti: tandreglering.

P

patientsäkerhetskultur: förhållningssätt och
attityder, hos individer och grupper inom en vårdenhet, som har betydelse för patientsäkerheten.
pensionsportfölj: färdigpaketerad samling av ett
antal utvalda fonder där pensionsmedel placeras.
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personcentrerad vård: utgår ifrån patientens
upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir
därmed en partner i vården. (personcentrerat
förhållningssätt)
pilot: förled med betydelsen försöks-, test-,
till exempel pilotprojekt.
poliklinisk: ingrepp som görs inom den öppna
sjukvården, till exempel på läkarmottagning
eller vårdcentral.
produktionsstyrning: samlingsterm för aktiviteter
och metoder som används för att dimensionera,
planera och initiera tillverkning.

R

S

reaförlust: förlust som uppkommer vid avyttring
av egendom som sjunkit i värde efter förvärvet.
reavinst: vinst som uppkommer vid avyttring av
egendom som stigit i värde efter förvärvet.
reallön: lönens eller inkomstens köpkraft i varor
och tjänster.
reinvestering: investering som syftar till att
ersätta förbrukat realkapital.
resultaträkning: stegvis redogörelse för samtliga
intäkter och kostnader.
räkenskap: inkomster och utgifter.
slutenvård: hälso- och sjukvård när den ges till
patient inskriven vid vårdenhet.
social investeringsfond: en fond för finansiering
av olika sociala projekt som ger en tydlig samhällsnytta och sänkta kostnader för regionen.
socioekonomi: en beskrivande klassifikation
avsedd att belysa den hierarkiska strukturen
i ett samhälle, baserat på individens position på
arbetsmarknaden, vilken antas ha en avgörande
betydelse för välfärdsfördelning och livschanser.
soliditet: ett företags finansiella stabilitet.
somatisk: kroppslig, som har med kroppen
att göra.
standardiserat vårdförlopp: alla som utreds ska
bemötas så lika det går. Vården strävar efter att
undersökningarna ska göras i samma ordning och
gå så fort som möjligt oavsett vem du är eller var
du bor. Det ska finnas tider avsatta till de undersökningar som kan behövas. Varje cancersjukdom
har ett eget standardiserat vårdförlopp.
ST-tjänstgöring: specialiseringstjänstgöring (ST)
är ett steg på vägen mot att bli en svensk specialistläkare.

sutur: kirurgisk söm som görs vid operation eller
vid behandling av olycksfallsskada för att bringa
sårkanter och vävnader i kontakt med varandra.
slutavräkning: fastställande av det belopp som
ska betalas för att utjämna ett konto, till exempel
i en uppgörelse av ett affärsmellanhavande.

T

totalkostnadsredovisning: en kostnadsredovisning där varje patientrelaterad enhet inom exempelvis ett sjukhus bär alla kostnaderna för sina
sjukvårdskontakter, inklusive kostnaderna för de
tjänster som enheten erhåller eller köper från
andra enheter.
triage: medicinsk snabb förstahandsbedömning
av skadade och sjuka på en katastrofplats eller
ett akutintag.

U

uppförandekod: riktlinjer för hur ett företag eller
en organisation ska bedriva sin verksamhet på
ett etiskt, socialt eller miljömässigt riktigt sätt.
Koden kan vara framtagen av företaget eller
organisationen själv, eller av en branschorganisation och är ett frivilligt åtagande.
utdebitera: ta ut som avgift från allmänheten.
utfall: slutligt resultat efter beräkning.
utjämningssystem: statligt bidrag till kommuner
och regioner i syfte att utjämna skillnader
i deras ekonomiska förutsättningar att lämna
invånarna lagstadgad service.
utrangera: skilja bort som mindre funktionsduglig
särskilt avseende fordon.

V

verksamhetsintegrerat lärande: ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger
på samverkan och integrering mellan högre
utbildning och arbetsliv.
vårdgaranti: överenskommelse mellan staten
och regionerna om att regionernas sjukvård ska
erbjuda undersökning och behandling inom en
viss tid i icke-akuta fall.

Ö

öppenvård: hälso- och sjukvård som inte är
slutenvård eller hemsjukvård.

107

N
VA

ENMÄRK

Trycksak
5041 0004

E

T

S

Produktion: Infab Kommunikation AB
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