
1 

 

 
 

REGIONSTYRELSENS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för verksamhetsåret 2021 
 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Innehållsförteckning 
 
Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021 ................................................................ 3 

Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler ....................................................................................... 5 

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet ........................................................................................ 8 

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne .............................................................................. 10 

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet ................................................... 11 

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi ...................................................................................... 20 

Miljöredovisning ................................................................................................................................... 23 

Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet ............................................................................................ 25 

Intern kontroll ........................................................................................................................................ 28 

 
 

 

 

 

  



3 

 

Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021 
 
Från 2021 har Region Skånes vision och övergripande mål reviderats (enligt beslutad 
Verksamhetsplan och budget 2021-23, regionfullmäktiges beslut 2-3 nov 2020). Visionen, 
som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är Framtidstro och livskvalitet. 
Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är 
medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de 
gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i 
allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med. 
 

 
 

Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, 
patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl. 
 
Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på 
våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar. 
 
Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, 
hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne. 
 
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, 
utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter 
 
Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi 
som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten. 
 

  

https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Publikationer/politik-organisation/budget-2021/
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Inledning  
 
 
Regionstyrelsen (nedan styrelsen) ska enligt kommunallagen leda och samordna 
förvaltningen av regionens angelägenheter samt ha uppsikt över samtliga övriga nämnders 
verksamhet. Region Skånes reglemente och delegationsordning reglerar för övrigt vad 
styrelsen respektive vad sakkunniga nämnder ansvarar för inom olika ansvarsområden. 
 
Styrelsen har därutöver ett övergripande ansvar genom den i kommunallagen angivna 
uppsiktsplikten. Styrelsen ansvarar såsom ägare för investeringar i Region Skånes 
förvaltningsdrivna verksamheter samt ansvarar såsom ägare för regionens bolag.  
 
Styrelsen har ett ansvar för att regionen uppfyller kommunallagens krav på en god och 
ekonomisk hushållning.  
 
Koncernledningen och koncernkontoret har, inom de ramar och direktiv som regionstyrelsen 
anger, ansvaret för att leda, samordna, följa upp och utveckla Region Skånes verksamhet 
utifrån en helhetssyn.  

Styrelsen ansvarar för att upprätta en internkontrollplan för sitt arbete. Vidare har styrelsen 
ansvar för att upprätta regionövergripande tillämpningsanvisningar samt årligen utvärdera 
regionens samlade system för intern styrning och kontroll.  
 
 

Året som gått – viktiga händelser 
 

• Löpande information till regionstyrelsens arbetsutskott vid ordinarie och extra 
sammanträden ang läge och utveckling av pandemin och vaccinationsinsatser. 

• Region Skåne begär hos SKR att Krislägesavtalet gällande medarbetare inom 
intensivvårdsverksamheten aktiveras t f a Covid-19. 

• Regionfullmäktige håller sitt första sammanträde på distans den 16 februari. Samtliga 
149 ledamöter deltar. 

• Region Skåne övertar ordförandeskapet i det svensk-danska samarbetet Greater 
Copenhagen. 

• Beslut om kapitaltillskott för Folktandvården i Skåne AB, Malmö Opera och 
Musikteater samt Skånes Dansteater AB. 

• Regionfullmäktige beslutar om kostnadsfri vaccination mot Covid-19 för Skånes 
invånare. 

• Thomas Wallén ny förvaltningschef för Skånes sjukhus nordväst tillika chef för 
Helsingborgs lasarett, tillträder 2021-09-01. 

• Strategisk inriktning och prioritering för Region Skånes internationella arbete 
fastställs. 

• Nytt avtal med Lunds Universitet och Skånes kommuner ang KEFU – Rådet för 
Kommunalekonomisk Forskning och Utveckling. 

• Region Skåne tillkännager sin avsikt att medverka som part i ett mellanstatligt 
konsortium för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

• Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen 
sektor i Skåne. 

• Region Skåne ställer sig bakom ansökan om att arrangera Ishockey-VM 2025 i 
Malmö samt medfinansiering av TV-serien ”Tunna blå linjen” säsong 2. 

• Region Skåne erhåller Sveriges kommunikatörers stora pris i klassen ”Bästa digitala 
kommunikation”. 

• Biljetten Flex 10/30 Öresund införs. 
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• Regionstyrelsen ansöker om nationell högspecialiserad vård avseende ett flertal 
vårdområden. 

• Karin Melander ny VD för Folktandvården Skåne AB. Vivianne Sahlin utses till t f HR-
direktör. 

• Beslut om Tilläggsbudget 2021 i syfte att hantera sjukvårdsrelaterade merkostnader t 
f a Covid-19. 

• Region Skånes särskilda Covid-19-stab avvecklas 2021-08-31. 

• Beslut om strategi för oberoende av hyrpersonal. 

• Program för att tillgodose rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställs. 

• Avsiktsförklaring om samarbete för utveckling av befintligt och nytt sjukhusområde i 
Helsingborg mellan Region Skåne och Helsingborg stad. 

• Miljöprogram för Region Skåne 2030 fastställs. 

• Beslut om ny medarbetaridé för Region Skåne. 

• Bolagsordning för Business Region Skåne AB fastställd t f a att bolaget fr o m 2022-
01-01 är helägt av Region Skåne. 

• Årlig krisledningsövning genomförs i samband med RS AU 2021-11-30. 

• Julbonus till Region Skånes medarbetare. 

• Region Skånes strategi för forskning och innovation inom hälso- och sjukvården 
fastställs. 

 
 
 

Verksamhetsförändringar/-övergångar  
 

Större interna verksamhetsförändringar 2021     

Verksamhet Tidpunkt 
Antal 

anställda 
Uppdragsförändring 

(Mkr) 

Enhet för Dataanalys och Registercentrum 2021-06-01  12 19,0 
  

        

 
 

 

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler 
 
 
Framtidens hälsosystem 
 
Framtidens hälsosystem är Region Skånes beskrivning av den omställning som behövs för 

att klara framtidens utmaningar. I samarbete med representanter för Region Skånes 

verksamheter, kommuner, privata vårdgivare och idéburen sektor, har mål och strategi 

arbetats fram.  

 

Mål och strategi för Framtidens Hälsosystem är avsett att vägleda beslut och 

ställningstaganden varje dag, på alla nivåer i Region Skåne, från mötet med invånaren, till 

strategiska övergripande beslut.  

 

Målbilderna beskriver ur invånarnas perspektiv vad Region Skåne vill uppnå för dem, med 

exempelvis närhet, tillgänglighet, kontinuitet, personcentrering, stöd för att stärka hälsan, 

tidiga insatser, med mera.  
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Strategin beskriver vad Region Skåne behöver göra för att hålla riktningen och nå målen - 

vilka vägval, förhållnings- och arbetssätt som behövs för att målen ska bli verklighet. 

För att uppnå de övergripande målen har fem olika fokusförflyttningar definierats: 

1. Från patient och mottagare till aktiv medskapare. 

2. Från fokus på sjukdom till fokus på hälsa. 

3. Från vår egen organisation till personens väg genom systemet. 

4. Från fokus på plats till fokus på att möta personen utifrån behov och livssituation. 

5. Från fokus på kortsiktiga resultat till premierande av initiativ och lärande. 

 

Genom strategin skapas förutsättningar för att hela organisationen ska kunna rikta 

förändringskraften åt samma håll och förflytta sig i samma riktning, mot Framtidens 

Hälsosystem.  

  

Det är viktigt att arbeta både på kort och lång sikt för att stärka och främja organisationens 

förändringskapacitet i riktning mot framtidens hälsosystem. Genom att stödja arbetet och 

genomförandet av ”lärexempel”, strategiskt viktiga exempel på förflyttningar som hälso- och 

sjukvårdssystemet behöver klara av i framtiden, skapas exempel och lärande för 

omställningen. Det kan röra sig om till exempel akut sjukhusvård i hemmet, specialiserad 

rehabilitering i hemmet och cancervård i nära vård. Det vi lär genom dessa exempel kan vi 

använda för att skapa förutsättningar för hela organisationen att ta steg i riktning mot 

framtidens hälsosystem.  

 
 
 
Genomföra av inköp och upphandlingar som bidrar till att kvaliteten i verksamheten 
ökar och kostnaderna sjunker  

 
Under Covid-19 har ett flertal aktiviteter intensifierats för att säkra leverans av kritiska 
produkter till verksamheten. Till exempel har såväl veckovisa som dagliga avstämningar 
införts med leverantörer som haft störst leveransproblem för att säkra behoven samt få 
kännedom om eventuella kommande brister i god tid. Arbete har också genomförts med att 
säkra att Region Skånes förrådsleverantör, OneMed, köper hem större volymer av vissa 
kritiska produkter för att minska sårbarheten men även för att täcka in ett eventuellt 
kommande ökat behov. Motsvarande arbete har gjorts för Region Skånes förrådsleverantör 
för läkemedel. Andra aktiviteter för att säkra att kvaliteten upprätthålls i verksamheten har 
varit att genomföra stödköp när våra leverantörer brustit. 
 
Under pandemin har det blivit tydligt att styrningen av inköp i regionen behöver utvecklas för 
att öka förmågan till att säkra leveranser i bristsituationer. Ett nära samarbete med 
verksamheten är en grundförutsättning för att prognostisera och identifiera behoven i större 
utsträckning. Kontinuerlig omvärldsbevakning och dialog med leverantörsmarknaden är 
andra förutsättningar för en kvalitetsökning i verksamheten. 
 
Det positiva arbetet med att säkerställa tillgången på läkemedel och skyddsutrustning under 
pandemin har inneburet att vi har närmat oss marknaden, verksamheten och hittat nya vägar 
tillsammans vilket har gett högre kvalitet och effektiviserat vårt arbete. Genom regionalt 
behovs- och prognosarbete har tillgång av kritiska produkter förbättrats. 
 
Inom Labmedicin området har tillgången på provtagningsmaterial för covid-19 stabiliserats. 
Däremot har övrig förbrukning inom labmedicin påverkats av sekundära leveransstörningar 
dels på grund av råvarubrist och dels på grund av produktionsfokus på covid-19 produkter. 
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Genom en tät dialog med både nya och gamla leverantörer samt tillgång till buffertlager som 
köptes in under 2020 har leverans av kritiskt material till sjukvården möjliggjorts. 
 
Inom IT har upphandling av stöd för mobila team samt stöd för digital inrapportering av 
kliniska mätvärden underlättat digital vård och vård i hemmet. Under 2021 har en ny 
Lärplattform samt kompetensplattform upphandlats vilket möjliggör digital 
kompetensplanering och utvecklingssamtal. Kompetensplattformen medför dessutom 
förutsättningar att planera för framtida rekryteringar eller utbildningsinsatser. 

 
 
 

För att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet med kontinuerliga flöden måste 
Region Skåne ha en välutvecklad krisberedskapsförmåga  
 
Arbetet under 2021 har likt föregående år präglats av hanteringen av den pågående 
pandemin, vilket har påverkat arbetet med att utveckla kontinuitetshanteringen och 
tillhörande planer under 2021.  

 
Region Skåne har under 2021 sett ett behov av att eskalera arbetet med kris- och 
katastrofmedicinsk beredskap kopplat till civilt försvar, vilket innebär att en regional satsning 
på utvecklingen av civilt försvar inom Region Skåne har inletts, där krisberedskap, 
kontinuitetshantering och säkerhet är några av beståndsdelarna.  

 
I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) har Region Skåne under 
mandatperioden sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys vilken rapporterats till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen i 
Skåne 

 
Under hösten 2021 har samtliga förvaltningar genomfört en säkerhetsskyddsanalys samt 
involverats i processen för planering och framtagande av en krigsorganisation. 

 
Utrymmet för specifika utbildnings- och övningsinsatser har av tidigare nämnda pandemiskäl 
varit begränsat under året. Fysiska utbildningar har ersatts av digitala diton i de delar det har 
varit möjligt. Även övningsförekomsten har påverkats av pandemin, men ett antal 
samverkansövningar har dock genomförts regionalt och nationellt.  
 

 
 

Informationssäkerheten ska vara hög så att invånarna kan lita på den information de 
får samt känna sig trygga med den information de delar med sig av. 
 
Arbetet med informationssäkerhet har under året tagit stora kliv framåt, dels genom 

samverkan över organisationsgränserna och ett förändrat arbetssätt där metoder, plattformar 

och verktyg har utvecklats, dels genom att en förvaltningsöverskridande översyn av arbetet 

med informationsklassificering och riskbedömning inklusive beslut om driftsgodkännande, 

har genomförts. Ett årshjul med tillhörande rapport fungerar nu som ett verktyg för 

uppföljning och är en viktig kugge i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. 

 
Arbetet med att uppdatera och komplettera styrande dokument har fortsatt. Bland annat har 

en ny instruktion för hantering av patienter med skyddade personuppgifter beslutats och 

implementerats. I samband med detta producerades en e-utbildning i Utbildningsportalen 

som även kompletterats med utbildningsinsatser i förvaltningarna. Ny instruktion för åtgärder 
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vid misstanke om dataintrång avseende patientuppgifter har också tagits fram, tillsammans 

med ett utskriftvänligt informationsblad riktat till hälso- och sjukvårdspersonal.  

Under 2021 och med fortsättning 2022 arrangeras en omfattande 
informationssäkerhetsutbildning kopplat till ISO 27001 - Ledningssystem för 
informationssäkerhet, och ISO 27701, Krav och vägledning för hantering av personuppgifter. 

 
 

 

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet  
 
 
Arbeta aktivt för att möjliggöra för små och medelstora företag samt idéburna 
organisationer att konkurrera om regions avtal, ex. genom funktions- och 
innovationsupphandlingar  

 
Koncernstab inköp och ekonomistyrning arbetar systematiskt med dialog med marknadens 
aktörer såväl före, under som efter upphandling i syfte att stimulera konkurrensen och få fler 
företag att vilja delta i offentlig upphandling. Under våren hölls seminariet ” Att göra affärer 
med Region Skåne” tillsammans med företag och idéburna sektorn ca 180 personer deltog 
från olika företag. Huvudsyftet är att sprida kunskap och väcka intresse men även att hjälpa 
nya oerfarna och ofta små företag att skaffa den kunskap som krävs för att kunna lämna 
anbud i våra upphandlingar. Som till exempel möjligheten att som företag gå samman och 
lämna gemensamma anbud för att kunna tillmötesgå de så ofta stora behov som regionen 
har. För att ytterligare öka möjligheten för mindre företag är att dela upp upphandlingen i 
mindre delområden och undergrupper samt genom att bjuda in till dialog. Dialog sker främst 
genom RFI (Request for information), hearings, upphandlingsunderlag på extern remiss samt 
möten med leverantörsmarknaden. 
 
I upphandlingsunderlagen kravställs mer utifrån funktion där det är möjligt för att öppna upp 
för innovationer samt för att öka konkurrensen. För att uppnå goda resultat anpassas 
upphandlingsförfarande till behoven till exempel genom ett flertal förhandlade förfarande med 
föregående annonsering samt genom konkurrenspräglad dialog. Ett exempel är 
upphandlingen av robottruckar (AGV). AGV:er ersätter några av dagens förarförsedda 
truckar på Nya sjukhusområdet i Malmö. Upphandlingen var komplex eftersom det inte finns 
standardiserade lösningar och därav genomfördes upphandlingen som ett förhandlat 
förfarande för att möjliggöra dialog och anpassning av leverans. Den nya tekniken förväntas 
ge ökad produktivitet, tillgänglighet och säkrare leveranser för verksamheten.  
Ett annat exempel är upphandlingen av ”Datakommunikation och telefoni” som ersätter 
nuvarande avtal ”Kommunikation som tjänst”. Tjänsten är tekniskt komplex och 
leverantörerna erbjuder olika tjänstelösningar. För att möjliggöra konkurrens och effektiv 
leverans genomfördes upphandlingen som en konkurrenspräglad dialog. Avtalet börjar gälla 
april 2022. 
 
Upphandlingen av High end SPEC-CT (utrustning avsedd för hjärtscintigrafi- och 
nuklearmedicinska undersökningar) genomfördes som ett förhandlat förfarande och flertalet 
funktionskrav möjliggjorde en effektiv anpassning av leveransen genom dialog med 
anbudsgivare. Upphandlingen genererade förutom en besparing om 750 tkr den senaste 
tekniken till verksamheterna inom SUS.  
 
Region Skåne önskar gå mot cirkuläritet i större skala, dvs. upphandla produkter och varor 
med design att förebygga avfall. I upphandlingen gällande återbrukade möbler är syftet att 
tillgodose och säkerställa Region Skånes behov av återbrukade kvalitetsmöbler med 
tillhörande tjänster för offentlig miljö som är hållbara för 24 timmars verksamhet inom vården 
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och inom verksamhet i administrativa miljöer. Syftet är även genom ett utökat återbruk av 
möbler och tillförande tjänster generera ett långsiktigt angreppssätt för möbler i regionen, ur 
ett ekonomiskt, hållbart- och miljöperspektiv. Avtalet startade under andra kvartalet. 
 
I upphandlingen av Patientmåltider finns som övergripande mål att höja patienternas nöjdhet 
av måltider som serveras i syfte att medverka till att de måltider som serveras inom Region 
Skånes verksamhet håller en hög kvalitet och där olika patientgruppers och den enskilda 
patientens behov är i centrum. Vidare förväntas tilldelad leverantör föreslå förändringar i 
sortiment och arbetsmetoder som ska bidrar till ökad resurseffektivitet, minskad 
miljöpåverkan, lägre verksamhetskostnader inom verksamheters arbete med måltider till 
patienter.  
Det pågår en nationell upphandling av hyrpersonal. Syftet med upphandlingen är att stärka 
regionerna som beställare av inhyrd personal genom ett gemensamt avtal vilket förväntas 
leda till högre kvalitet, säkrare leveranser till en lägre kostnad för samtliga regioner samt att 
minska regionernas hyrberoende utifrån de målsättningar som finns för regionernas arbete 
att bli oberoende av inhyrd personal. Upphandlingsarbetet startade i början på 2021 och 
förväntas vara klart under andra kvartalet 2022. 

 
 
 

Förmågan att hantera olika samhällsstörningar ska säkerställas genom robusta 
upphandlingar av samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet  
 
I förarbetet inför en upphandling genomförs analyser kopplat till behov, nuläge, intressenter 
och marknad. I samband med det identifieras huruvida upphandlingen är till samhällsviktig 
och skyddsvärd verksamhet. I upphandlingar tas särskild hänsyn till hur strategi ska utformas 
för att uppnå robusthet. För att säkerställa en robust upphandling och därmed en robust 
materialförsörjning (stärka robustheten i leveransen) tillämpas också krav i avtalen där 
leverantören vid vardag och kris samt vid höjd beredskap ska göra sitt yttersta för att 
leverera enligt avtal. Därutöver pågår kontinuerlig utveckling av avtalstexter i syfte att öka 
leveranssäkerhet och robusthet inom avtalade områden. 
För att ytterligare säkra robustheten i materialförsörjning pågår kontinuerlig dialog med 
leverantörerna om deras ansvar att säkerställa leveranser, ersättningsartiklar, mätning av 
leveransförmåga och att de proaktivt informerar om eventuella kommande 
leveransstörningar. Koncernstab inköp och ekonomistyrning har etablerat en 
eskaleringstrappa som används i dialoger med leverantörer. I dialogen uppmuntras 
leverantörer i första hand att ta ett större avtalsmässigt ansvar vid brist och att aktivt verka 
för leverans av alternativa artiklar, i stället för att direkt utkräva sanktioner. 
 
Inom IT kategorin arbetar man löpande med utveckling av service-, utveckling-, underhåll- 
och supportavtal i samtliga upphandlingar för att säkerställa en kvalitativ och robust leverans 
under hela avtalsperioden.  
 
Inom MT kan upphandlingen av Linjäracceleratorer nämnas, två identiska acceleratorer 
upphandlades för att öka robustheten i den mening att patienter med alla typer av 
behandlingar kan flyttas från den ena till den andra behandlingsapparaten utan omplanering 
eller andra insatser som riskerar påverka behandlingsleveransen negativt. 
Verksamheten inom Labmedicin har även under 2021 varit starkt präglat av covid-19 
pandemin. Området har påverkats av sekundära leveransstörningar inom Lab förbrukning, 
dels på grund av råvarubrist och del på grund av produktionsfokus på covid-19 produkter. 
För att säkerställa leveranser har det krävts täta dialoger med både nya och gamla 
leverantörer och ett nära samarbete med beställare och användare för omfallsplanering (att 
möjliggöra alternativa lösningar) och samverkan kring fördelning av material. I dialog med 
leverantör och beställare har kategorin inom något område proaktivt tagit fram godkända 
ersättningsprodukter för att på så sätt möjliggöra alternativ vid bristsituationer. 
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Genom god omvärldsbevakning kunde Koncernstabs inköp och ekonomistyrning tidigt se 
konsekvenserna av den kommande pandemin. Detta möjliggjorde att Inköp tidigt påbörjade 
sourcingen (identifiering av nya leverantörer/produkter) och därmed redan under våren 2020 
säkrades behovet av skyddsmaterial för Region Skåne vilket än idag är säkrad trots en hög 
global efterfrågan. 
 
Under våren 2021 drabbades Region Skåne tillsammans med andra regioner i Sverige och i 
Europa av en stor leveransstörning av allt förbrukningsmaterial för Alaris Infusionspumpar.  
Leverantören stoppade samtliga leveranser av förbrukningsmaterialet då det inte fanns 
någon garanti på att dessa steriliserats. Leveransstörningen varade i drygt tre månader. 
Verksamheten genomförde en omfallsplanering och försökte i så stor utsträckning som 
möjligt använda och fördela om befintliga infusionspumpar av annan leverantör. Större ordrar 
av nya leverantörens infusionspumpar beställdes samt att förbrukningsmaterial för dessa 
behövdes säkras i ett läge där den euroepiska marknaden hade samma behov. Mölnlycke 
har haft stora leveransproblem av operationshandskar i latex. Störningen började i oktober 
och Mölnlycke börjar nu kunna leverera större delen av Region Skånes behov. Direkt efter 
informationen från Mölnlycke om leveransproblem genomfördes stödköp av 
operationshandskar från Sempermed.  
 
Under våren stoppade Philips samtliga leveranser av sina CPAP:er (Continuous Positive 
Airway Pressure, ett hjälpmedel för andning) på grund av produktfel som eventuellt kan 
skada användaren. Till viss del har behovet kunnat tillgodoses genom stödköp hos annan 
leverantör. Ett officiellt säkerhetsmeddelande skickades ut till 17 000 patienter i Sverige. 
Philips har ingen information om när den nya versionen (Dreamstation 2) kommer vara 
beställningsbar på den europeiska marknaden men produkten är CE märkt och ett 
godkännande av Läkemedelsverket inväntas.  
 
För läkemedel har vissa produkters tillgänglighet påverkats negativt utifrån att omprioritering 
mot produktion av Covid-vaccin har skett hos underleverantör till Region Skånes avtalspart 
vilket bidragit till uteblivna leveranser och osäkerhet om när tillgång åter finns. Produkter 
inom anestesi och psykofarmaka har bl a påverkats. Alternativa ersättningsprodukter har 
tagits fram för att möjliggöra alternativ vid bristsituation. 
 
 
 
 

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne  
 
 
Fortsätta driva innovationsfrämjande inköpsarbete i syfte att premiera nytänkande, 
utvecklande av varor och tjänster samt skapa hållbara lösningar som på sikt även 
sänker kostnaderna  
 
Inköp arbetar med olika aktiviteter för att stimulera till nytänkande för att utveckla varor och 
tjänster. Grundläggande är att säkra marknadskännedom dvs. kännedom om 
leverantörsmarknaden, verksamheten och övriga regioners arbete. Upphandlingsunderlag 
utformas i lämpliga fall med beskrivning av önskad funktion i stället för att formulera 
detaljerade krav för att på så sätt öppna upp för innovationer samt för att öka konkurrensen.  
Inköp har samverkan med andra regioner både direkt och inom ramen för Ledningsnätverket 
för regionernas Upphandling (LfU) om utbyte av erfarenheter.  
 
Olika upphandlingsförfarande används i olika upphandlingar i syfte att premiera nytänkande. 
I avsnittet ovan avseende ”Tillgänglighet och kvalitet” visas exempel såsom upphandlingen 
av robottruckar (AGV), Datakommunikation och telefoni, High end SPEC-CT, system för 



11 

 

automatiserad hantering av prov och transportlådor samt upphandling av Patientmåltider. 
Inom IT har som nämnts ovan upphandlingar med funktionella krav på anpassade lösningar 
genomförts som underlättar den digitala kontakten i hemmet med patienter och möjliggör 
inrapportering av mätvärden. Ett annat exempel är upphandlingar inom läkemedel avseende 
märkning av primärförpackningar där samverkan sker med branschorganisationer, nationella 
myndigheter och nordiska länder för att öka intresset och få i gång en diskussion om behov 
av utveckling, möjlighet till en gemensam kravställning (standard). Arbetet sker i nära 
samverkan med Cloosed Loop Medication Administration (CLMA) som kommer att öka 
patientsäkerheten med spårbarhet genom hela flödet med ändamålsenlig märkning på 
läkemedelsförpackningen och scanningsbar artikelidentifiering på primärförpackningen. 
 
 
Under hösten har ett innovationsprojekt inom Fallprevention avslutats. Projektet startade 
2017 med en innovationsupphandling och har delfinansierats av Vinnova. I syfte att försöka 
hitta förbättringsmöjligheter för att minska andel fall inom slutenvården genomförde Region 
Skåne en innovationsupphandling med målet att införa ”nyskapande lösningar” för en 
långsiktigt bättre hantering av fall. Philips vann upphandlingen, med en lösning som då 
fortfarande befann sig på forskningsstadiet. En pilot genomfördes på medicin- & 
geriatrikavdelningen på Skånes universitetssjukhus. Lösningen från Philips bestod av en 
teknisk komponent i form av sensorer tillsammans med nya fallpreventiva arbetssätt. 
Sensorerna installerades på avdelningarna och piloten genomfördes under tre månader; juni, 
juli och augusti 2021. Resultatet från piloten utvärderades mot motsvarande period året 
innan (juni till augusti 2020). Utvärdering visar att arbetet med fallprevention har haft effekt 
och visar på en samlad fallreduktion på 38 procent mellan 2020 och 2021. Antalet fall var 
också lägre än motsvarande period under åren 2016-2019. Slutsatsen från piloten visade att 
det finns goda möjligheter att reducera antalet fall hos inneliggande patienter, antingen 
genom tekniska hjälpmedel, förändrade arbetssätt eller allra helst, en kombination av de 
båda. För att reducera mängden fall inom slutenvården i Region Skåne föreslog projektet att 
en översyn bör genomföras för att se över möjligheten att implementera en annan mer 
permanent lösning på avdelningar med inneliggande patienter med fallrisk.  

 

 

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet  
 

Attraktiv arbetsgivare 
 

Resultat från medarbetarenkät  

I Region Skåne genomförs årligen en medarbetarenkät. Resultatet ger ett underlag för dialog 
på arbetsplatsen och är en del i arbetsmiljöarbetet.  

  
Årets medarbetarenkät genomfördes under perioden oktober-november 2021 och 
Koncernkontoret hade en svarsfrekvens på 91,3 procent vilket är mycket högt och också i 
linje med tidigare år (92,7 procent 2020).  
 
Värdet på Hållbart medarbetarengagemang (HME) är i år 79 för Koncernkontoret vilket är på 
i princip samma nivå som snittet för Region Skåne (78). Detta är ett bra resultat som ligger i 
linje med tidigare goda resultat (värdet 2020 var 78). Beträffande delindex ledarskap ligger 
Koncernkontoret högre än regionen i snitt. Arbetet med att stärka Koncernkontorets chefer 
som ledare och arbetsgivare är ett fortsatt prioriterat område. Vad gäller delindex motivation 
ligger Koncernkontoret något lägre än regionen men i linje med resultatet föregående år. Det 
påstående som drar ner resultatet något handlar om huruvida arbetet känns meningsfullt. På 
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delindex styrning ligger Koncernkontorets resultat i linje med övriga regionen och har 
förbättrats något i förhållande till föregående år. 
 
Något färre upplever sig diskriminerade utifrån någon av diskrimineringsgrunderna i 
jämförelse med föregående år. Arbetet med att förebygga diskriminering fortgår genom bland 
annat utbildningsinsatser. 
 
En viktig fråga i medarbetarenkäten är om man kan tänka sig att rekommendera sin 
arbetsplats och det svarar hela 86% att man gör vilket är mycket positivt. 
 

Trygga anställningar  

Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar, heltidstjänst ska vara norm och deltid ska 

ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar.  

Koncernkontoret erbjuder goda anställningsvillkor avseende anställningsform och 
sysselsättningsgrad.  
 
I nuläget är 86,6 procent anställda tillsvidare, vilket är en marginell minskning från 2020. Av 
de anställningar som är tidsbegränsade är de flesta av formen allmän visstidsanställning, 
bland vilka politiska sekreterare utgör största andelen. Även projekt såsom införandet av 
Skånes digitala vårdsystem (SDV) tenderar att genera behov av anställningar av tillfällig 
karaktär. 
 
96 procent av Koncernkontorets medarbetare är anställda på heltid, vilket är en marginell 
ökning i jämförelse med föregående år. Bland anställda med deltidsanställning finns flera 
medarbetare som närmar sig pensionsålder och som tidigare arbetat heltid men även 
medarbetare som nyttjar rätten till förkortad arbetstid i småbarnsåren. 

 

 
 
 

Andel tillsvidareanställda av samtliga månadsanställda, uppdelat på 2021 och 2020 samt på kön. 
Kön Andel 2021-12-31 Andel 2020-12-31 

K 89,6% 89,4% 

M 80,5% 83,7% 

Totalt 86,6% 87,5% 

 
 
 
Andel heltidsanställda av samtliga månadsanställda, uppdelat på 2021 och 2020 samt på kön. 
Kön Andel 2021-12-31 Andel 2020-12-31 

K 97,5,% 95,7% 

M 92,7% 94,3% 

Totalt 96,0% 95,8% 

 

 

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer  

Utvecklingsplan och individuell handlingsplan ska upprättas för samtliga medarbetare. 

Medarbetare som är intresserade och är lämpliga för chefsuppdrag ska få möjlighet till 

utveckling inför en framtida chefsroll. Befintliga chefer ska ges goda förutsättningar och stöd 

för sitt ledarskap och sin kompetensutveckling. 

Medarbetarsamtalet ger medarbetaren en möjlighet till inflytande och ansvarstagande samt 
till att identifiera möjliga vägar för kompetens- och karriärutveckling. Som en obligatorisk del 
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av medarbetarsamtalet ska en individuell utvecklingsplan tas fram för varje enskild 
medarbetare inom Koncernkontoret.  
 
83 procent av medarbetarna uppger i medarbetarenkäten att deras medarbetarsamtal 
resulterat i en individuell utvecklingsplan. Detta är en marginell försämring i jämförelse med 
2020 då 84 procent uppgav att medarbetarsamtalet resulterat i en individuell utvecklingsplan. 
 
Koncernkontoret har under 2021 haft två deltagare representerade i Region Skånes satsning 
Framtida chefer. Under året har ett antal medarbetare även fått möjlighet att prova på att 
vikariera som enhetschef exempelvis under pågående rekrytering.  
 
En fortsatt prioriterad fråga är arbetet med att förtydliga och synliggöra möjliga karriärvägar 
för våra medarbetare där en chefskarriär är en möjlighet av många andra. 
 

Jämställda löner  

Årlig lönekartläggning ska genomföras och är en viktig del i arbetet med att upptäcka och vid 

behov åtgärda osakliga löneskillnader.   

I enlighet med diskrimineringslagen gör Koncernkontoret årligen en lönekartläggning för att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.  
 
Under 2021 har ett arbete med implementering av ny faktorplan för arbetsvärdering ägt rum. 
Samtliga arbeten inom Region Skåne har utifrån denna arbetsvärderats på nytt. Arbetet har 
genomförts tillsammans med fackliga organisationer. Med anledning av detta inleds arbetet 
med lönekartläggning 2021 först i januari 2022. 
 
 

Arbete med lika rättigheter och möjligheter 

Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla och är också kopplat till Region Skånes arbete 

som en attraktiv arbetsgivare. Ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter gagnar 

medarbetare, patienter, resenärer och samarbetspartners. Insatser ska även fortsatt göras 

gentemot nuvarande och framtida medarbetare för att säkerställa ett bemötande med 

omtanke och respekt, vilket är en förutsättning för att öka förtroendet för Region Skåne. 

 I 2021 års medarbetarenkät svarar 3 procent av medarbetarna att de upplevt någon form av 

diskriminering. Detta motsvarar ungefär 20 personer. Föregående år var andelen 5 procent. 

Den främsta orsaken, likt föregående år, upplevs vara ålder och därefter kön. Det fortsatta 

arbetet med aktiva åtgärder samt att upprätthålla Region Skånes värderingar ska prioriteras. 

 
En analys av personalsammansättningen på koncernkontoret utifrån parametern kön visar 
att endast 2 av 29 yrken (baserat på AID-etikett) har en jämn könsfördelning (det vill säga 
minst 40 procent kvinnor eller män). 68 procent av medarbetarna är kvinnor och 32 procent 
män. Inom ledande befattningar är fördelningen densamma, det vill säga 68 procent kvinnor 
och 32 procent män. Åldersspridningen på förvaltningen är god, med anställda inom alla 
åldersintervall från 20 år till 69 år.  
 
Koncernkontoret arbetar fortsatt utifrån det regiongemensamma arbetssättet för att 
säkerställa efterlevnad av diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagen 
ställer krav på ett systematiskt förebyggande arbete utifrån samtliga diskrimineringsgrunder 
på ett antal olika områden i arbetslivet exempelvis arbetsförhållanden, löner, rekrytering och 
kompetensutveckling. Det gemensamma arbetssättet bygger i hög grad på utveckling av de 
befintliga processerna för rekrytering, lönebildning och systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
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säkerställa en inkluderande arbetsmiljö, rekrytering och utveckling. Arbetet bygger till stor det 
på att kontinuerligt öka kompetensen på området och att synliggöra strukturer, normer och 
kultur som ger individer olika fördelar respektive nackdelar beroende på sammanhang.  
 
Under 2021 har Koncernkontoret gjort en utbildningsinsats för samtliga chefer i förvaltningen 
på temat - Hur kan vi förebygga diskriminering och trakasserier inom Koncernkontoret? 
Utbildningen var en fortsättning på ett liknande initiativ från 2018 och syftade till att höja 
kompetensen kring dessa frågor och hur man kan arbeta förebyggande inom sin 
verksamhet. 
 
 

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö  
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)  
Ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete med engagerade medarbetare och 

ledare ger förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten och nöjda medborgare.  

 Koncernkontoret har rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Den 

årliga uppföljningen av det systematiska arbetet 2020 resulterade i att Koncernkontoret 

under 2021 arbetat med följande systemförbättrande åtgärder: 

• Nya chefer instrueras att inte signera arbetsmiljöfördelningen innan de gått den 
obligatoriska arbetsmiljöutbildningen. 

• Återkommande kompetenshöjande aktiviteter vid APT-möten för att skapa 
engagemang och delaktighet kring arbetsmiljöfrågor. 

• HR-funktionen erbjuder genomgång av processer inom arbetsmiljö för chefer/ 
ledningsgrupper och förslag på årshjul för chefens ansvarsområden. 

• Överordnad chef följer upp chefernas ansvar vid distansarbete. 
 
Flera digitala utbildningsinsatser för chefer har genomförts under våren däribland en 
utbildning med fokus på arbetsmiljö där den partsgemensamma organisationen Suntarbetsliv 
presenterade verktyg i arbetet för en friskare arbetsplats och en rehabiliteringsutbildning med 
fokus på att öka kunskaperna kring rehabiliteringsprocessen. Även medarbetare har erbjudits 
utbildningsinsatser i syfte att främja förutsättningarna för distansarbete och öka kunskaperna 
kring återhämtning. 
 

 

Samverkan med personalorganisationer under pandemin  
Samverkan på Koncernkontoret har under året skett genom samverkansgrupper och 
skyddskommitté. Planerade möten har i hög utsträckning hållits digitalt.  
 
Under året som gått har det funnits goda förutsättningar att förhålla sig till pandemin genom 
de eskalering- och normaliseringsplaner som tidigare arbetats fram. Koncernkontorets 
erfarenheter från 2020 har också gjort det lättare att systematiskt arbeta vidare med 
uppföljningar av åtgärder samt nya undersökningar och riskbedömningar.  
 
 

Arbetet med arbetsmiljö under pandemin  

Under 2021 har medarbetare på Koncernkontoret som haft möjlighet fortsatt till stor del 
arbetat på distans. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har innefattat såväl frågor kring 
arbetsplatsen som arbetsmiljön vid hemarbete och den digitala arbetsmiljön. Den 
kontinuerliga dialogen mellan chef och medarbetare kring arbetsmiljön vid distansarbete har 
varit avgörande för att i god tid åtgärda de risker som framkommer.  
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Koncernkontoret ställde i årets medarbetarenkät förvaltningsspecifika frågor kring 
förutsättningarna hos medarbetarna att skapa en god arbetsmiljö på distans samt hur 
nuvarande arbetsbelastning upplevs. Även frågor kring medarbetarnas upplevelse av hur 
olika faktorer inom arbetsmiljö utvecklats under distansarbetet ställdes. Resultatet visar 
överlag på goda förutsättningar till en god arbetsmiljö vid distansarbete. Faktorer som 
sammanhållning och gemenskap samt pauser mellan möten har däremot försämrats för 
ungefär hälften av medarbetarna. Medarbetarenkäten utgör ett bra underlag för dialog mellan 
medarbetare och chefer kring det kontinuerliga förbättringsarbetet. 
 
Under året har frågan kring det nya normala och framtida arbetssätt blivit alltmer aktuell. 
Koncernkontoret har som administrativ förvaltning och genom Koncernstab HR på olika sätt 
arbetat med Uppdragsdirektivet – Framtida arbetssätt, arbetsformer och distansarbete. 
Arbetet fortgår under 2022. 

 

Sjukfrånvaro   
Region Skåne har som mål att minska sjukfrånvaron. Fortsatta insatser ska göras för att 
minska sjukfrånvaron. Kommentera utvecklingen av sjukfrånvaron, i jämförelse med helåret 
2019 och 2020, och eventuella åtgärder.  

 
 
Sjukfrånvaro i procent 

 
Sjukfrånvaro 2021  

2101-2112 
2020  

2001-2012 
2019  

1901-1912 
Skillnad 
2021 mot 
2020 

          

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 3,01% 3,15% 3,24% -0,14% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 3,36% 3,83% 4,27% -0,47% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 2,29% 1,75% 1,19% 0,55% 

          

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre 3,87% 4,89% 3,75% -1,02% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år 3,04% 2,86% 2,66% 0,18% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre 2,78% 3,11% 3,72% -0,33% 

          

Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro  45,85% 42,47% 49,33% 3,38% 

               

 

 
Sjukfrånvaro per personalgrupp 
 
Sjukfrånvaro 

AID_PersonalGrupp 
Månadsavlönad
e medarbetare 
per 2112 

2021  
2101-
2112 

2020  
2001-
2012 

Skillna
d 2022 
mot 
2021 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid 

Handläggare 577 
2,68

% 
2,45

% 
0,23% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid 

Administratörer 109 
6,03

% 
8,61

% 
-2,58% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid 

Ledningsarbete 61 
1,16

% 
1,61

% 
-0,45% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid 

Övr. specialiteter inom hälso- och 
sjukvård 

27 
1,51

% 
1,08

% 
0,43% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid 

Övriga personalgrupper * 10 
8,66

% 
1,86

% 
6,80% 
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Frisknärvaro 

Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period.    
2021 % 

2101-2112 
2020 % 

2001-2012 
2019 % 

1901-1912 

        

Totalt - % av antal anställda  75% 72% 67% 

Kvinnor  - % av antal anställda kvinnor  73% 68% 61% 

Män - % av antal anställda män  81% 83% 80% 

 

 

Vad gäller sjukfrånvaron ses en minskning jämfört med samma period 2020. Även i 
jämförelse med 2019 har en minskning skett. I jämförelse med 2020 ses en minskning av 
sjukfrånvaro i gruppen kvinnor medan männens sjukfrånvaro ökat. Sjukfrånvaron har ökat 
marginellt i åldersgruppen 30-49 år och minskat i övriga intervall.  I jämförelse med såväl 
Region Skåne som helhet som andra regioner ligger Koncernkontoret på en låg nivå vad 
gäller sjukfrånvaron. 
 
Trots att Covid-19 påverkat samhället i stort kan konstateras att sjukskrivningarna på 
Koncernkontoret legat på en låg nivå hela tiden. Förklaringar till detta är möjligheten att i hög 
utsträckning arbeta på distans. Inom yrkesgruppen administratörer där distansarbete i lika 
hög grad inte medges har sjukfrånvaron minskat markant från samma period föregående år 
(från 8,61 procent 2020 till 6,0 procent i år). Även i gruppen ledningsarbete har frånvaron 
minskat.  I gruppen handläggare och gruppen övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård 
ses en marginell ökning av sjukfrånvaron medan det till följd av långtidsfrånvaro inom 
gruppen övriga personalgrupper ses en markant ökning av sjukfrånvaron till följd av enskilda 
sjukfall. 
 
Frisknärvaron är högre än 2020 år men något lägre än helår 2019. 
 

 

Kompetensförsörjning 
 

Kompetensförsörjningsplaner  

Kompetensförsörjningsprocessen utgör ett ledningssystem som syftar till att säkerställa att 

organisationen på kort och lång sikt har tillgång till den kompetens som krävs för att uppfylla 

uppdraget. Processen sker fortlöpande under hela året och ska integreras i verksamhetens 

budget- och verksamhetsplanering. Under 2021 har kompetensanalyser och handlingsplaner 

gjorts på avdelningarna och flertalet av dessa underlag ligger till grund för en övergripande 

kompetensförsörjningsplan för koncernkontoret 2022.  

Ett antal yrkesgrupper och roller inom koncernkontoret upplevs som svårrekryterade. 
Orsaker till detta är dels att tillgången på marknaden totalt sett inte motsvarar efterfrågan, 
men i andra fall handlar det också om att uppdragens natur kräver smal specialistkompetens 
samt att löneläget på marknaden påverkar möjligheterna att rekrytera vissa yrkesgrupper. 
Bland yrken med upplevd obalans kan bland annat nämnas jurister, inköpare, kommunikatör, 
arkitekt IT, apotekare, sjuksköterskor, koordinatorer och näringslivsutvecklare.  
 
Gemensamma utvecklingsområden som identifierats är bland annat extern kommunikation 
med potentiella framtida medarbetare, utveckling av ledarskapet, förbättrad 
introduktionsprocess och fortsatt kompetensutvecklingsprocess samt att skapa tydlighet i 
löne- och karriärutveckling. 
 

Rätt använd kompetens  
Att använda kompetensen rätt och att ge medarbetarna möjlighet att arbeta utifrån sin 

kompetens och verksamhetens behov är en nödvändig insats för att möta 
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kompetensförsörjningsutmaningen. Rätt använd kompetens kan innebära exempelvis 

uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier och införande av nya kompetenser. 

Kompetensmix handlar om att rätt medarbetare gör rätt saker utifrån sin kompetens och 
erfarenhet och att man på så sätt skapar en ökad effektivitet och bättre resursanvändning. 
En av utmaningarna som har identifierats genomgående är ökad digitalisering och behov av 
att automatisera och förenkla administration. Detta kommer att innebära förändrade 
arbetssätt och i förlängningen nya yrken, funktioner och roller. Diskussioner behöver föras 
kring hur kompetensmix kan användas för att möta dessa krav. 
 

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare  
Region Skåne ska arbeta för att äldre medarbetare i större utsträckning ges förutsättningar 

att fortsatt bidra med sin kompetens. Äldre medarbetare ska ges möjlighet till ett hållbart 

arbetsliv, en arbetsmiljö som gör det möjligt att vara kvar samt möjlighet till en ny roll som 

handledare eller coach för yngre medarbetare. 

Förvaltningens chefer tillämpar kompetensförsörjningsprocessen i enlighet med de behov 
som finns hos verksamheterna och hos yngre respektive äldre medarbetare. Inom tio år når 
drygt en fjärdedel av de anställda inom förvaltningen pensionsåldern 65 år. Det finns såväl 
medarbetare som väljer att arbeta vidare till 68 år som de som väljer att gå tidigare i pension. 
I medarbetarsamtalen diskuteras medarbetarens önskemål och förutsättningar oavsett var i 
karriären den befinner sig. Vid behov planeras för kompetensöverföring i god tid innan 
pensionsavgång. 

 

 

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid 
 

Utvecklingen av anställningsvolym  
 
Utfall anställda AOH i relation till budgeterad volym 
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Utfall anställda AOH per huvudgrupp i relation till budgeterad volym 
 
AID_HuvudGrupp 

Budget AnstAOH Utfall AnstAOH Diff Anst AOH Diff % 

Tot 675 697 22 3,2% 

Ledning / Administration 632 660 29 4,6% 

Medicinsk sekreterare 3 4 1 33,3% 

Läkare 3 5 2 52,6% 

Sjuksköterska 0 2 2   

Övrig Vård / Rehab / Social 29 24 -5 -17,4% 

Tandvårdsarbete 3 2 -1 -46,7% 

Övrig personal 5 1 -4 -80,4% 

 

 
Beträffande anställningsvolym i förhållande till budgeterad volym är antalet anställda 22 fler 
än vad som budgeterats för per december månad. Anställningsvolymen har ökat succesivt 
från att ligga under budget i början av 2021. Ökningen finns spridd inom Koncernkontorets 
samtliga avdelningar. Företrädesvis syns ökningen inom handläggar- och 
administratörsarbete. De största ökningarna i förhållande till budgeterad anställningsvolym 
ses inom följande områden; 
 

- Området för krisberedskap, säkerhet och miljö, Koncernstab kansli till följd av 
omdisponering av resurser och ökat antal resurser i arbetet som utgått från RMKL. 

- Området för informationsstyrning och informationsförsörjning, Koncernstab kansli till 
följd av ökade uppdrag kopplade till SDV. 

- Koncernstab HR till följd av utökade uppdrag kopplade till projekt för 
personalomställning och IT-tjänster. 

- Den politiska organisationen till följd av anställning av fler politiska sekreterare. 
 
 
 

Utvecklingen av använda timmar  

 
Utvecklingen av årsarbetare timmar 
 
År 2021 2020 Diff timmar 20-21 2019 Diff timmar 20-19 

Anst timmar 1 386 121,3 1 374 827,0 11 294,4 1 372 014,3 2 812,6 

Sjukledighet -41 303,4 -44 317,8 3 014,4 -45 767,7 1 449,9 

Tjl med lön -3 119,6 -3 539,9 420,4 -3 866,9 326,9 

Tjl u lön -96 706,4 -97 814,5 1 108,1 -94 949,4 -2 865,1 

Kompled -663,2 -1 080,6 417,4 -887,7 -193,0 

Semesterled -140 817,3 -138 066,3 -2 751,0 -151 157,4 13 091,1 

Timlön 8 604,0 10 958,7 -2 354,7 18 423,6 -7 464,9 

Fyll/övertid 2 488,4 4 007,6 -1 519,2 3 130,7 877,0 

Arb jour/bered 288,0 1 045,0 -757,0 260,9 784,0 

Anv timmar 1 114 891,9 1 106 019,2 8 872,7 1 097 200,5 8 818,7 

 
Antalet anställda och använda timmar har ökat succesivt från 2019 till 2021 till följd av 
utökade uppdrag inom Koncernkontoret. Likaså har antalet använda timmar ökat.  
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Bortfall i använda timmar till följd av sjukledigheter, tjänstledigheter, kompledigheter har ökat. 
Semesteruttaget ligger på en lägre nivå under 2020 och 2021 i förhållande till 2019 vilket kan 
förklaras av att pandemin gjort att fler valt att inte ta ut all sin semester. 
 
Tillkomst av timmar till följd av användning av timavlönade, övertidsarbete och arbete i 
beredskap har minskat i förhållande till 2020 trots att antalet anställda timmar ökat. 
Förklaringar till detta är att pandemin ledde till ett stort behov av extra resurser under 2020 
och att detta inte i lika stor utsträckning krävts under 2021.  
 
 
Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin  
 
 
VAB i snitt per anställd 

 

 
 
 
 
VAB dagar i snitt per kön 

 

 

 

Uttaget av tillfällig föräldrapenning under perioden är i snitt marginellt högre i jämförelse med 
2020 och 2019 (1,93 dagar under 2021 i jämförelse med 1,75 dagar under 2020 och 1,33 
dagar under 2019).  
 



20 

 

En tydlig trend är ökningen av tillfällig föräldrapenning under mars och oktober månad både 
2020 och 2021. Detta kan förklaras med de rådande riktlinjerna avseende att vara hemma 
vid minsta symptom under en period som i normalfallet innehåller många milda 
virusinfektioner. Uttaget av tillfällig föräldrapenning är större hos kvinnor än män. 
 
 

Bisysslor  

 

  Medgivna bisysslor Avslagna bisysslor 

  Antal med 

koppling till RS 

Antal utan 

koppling till RS 

Antal med 

koppling till RS 

Antal utan 

koppling till RS 

Läkare         
Förtroendeskadlig         
Arbetshindrande         
Konkurrerande         
Sjuksköterskor         
Förtroendeskadlig         
Arbetshindrande         
Konkurrerande         
Övriga   0 12 0 0 
Förtroendeskadlig         
Arbetshindrande         
Konkurrerande         

 
 
 

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi 
 

Resultat 
 

Regionstyrelsen redovisar ett negativt resultat med -50,0 miljoner kronor vilket är 50,0 
miljoner kronor lägre än lagd budget. 
 

Motparter 1,2,3 (Mnkr) 
Utfall  

2101-2112 
Diff 2101-12 

Utfall-Budget # 
Diff 2101-12 

Utfall-Budget %  
Budget 
2101-12 

Diff 2101-12 
Prog-Bud #  

Regionbidrag 2952,8 0,0 0,0% 2952,8 -180,0 

Försäljning av verksamhet, varor och 
tjänster 

257,5 87,7 51,7% 169,8 0,0 

Statsbidrag 98,6 98,6   0,0 0,0 

Övriga intäkter och bidrag 134,0 -24,0 -15,2% 158,0 -1,0 

Verksamhetens intäkter 3442,9 162,3 4,9% 3280,5 -181,0 

Personalkostnader -759,3 40,6 -5,1% -799,9 196,0 

Konsultkostnader -69,3 -21,4 44,6% -48,0 0,0 

Lämnade bidrag -1352,9 104,5 -7,2% -1457,5 228,7 

Köp av verksamhet, material och tjänster -357,9 -344,0 2 481,4% -13,9 -215,7 

Övriga kostnader -951,8 8,4 -0,9% -960,2 -3,0 

Verksamhetens kostnader -3491,2 -211,8 6,5% -3279,4 206,0 

Kapitalkostnad -1,7 -0,5 43,7% -1,2 0,0 

Resultat -50,0 -50,0   0,0 25,0 
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Överskottet inom försäljning av varor och tjänster avser i huvudsak ej budgeterad 
försäljning/uttag från Skånelager samt intäkter för försäkringsmedicinska utredningar från 
försäkringskassan.  
 
Avvikelsen inom statsbidrag avser ej budgeterade bidrag och ersättning för sjuklön covid från 
försäkringskassan, merkostnadsersättning för covid skånelager samt statsbidrag för insatser 
inom barncancerområdet  
 
Avvikelsen inom övr intäkter och bidrag avser ej använda/återsökta utv. projekt/projektmedel. 
 
I posten personalkostnader ingår uppbokning av julbonus till Region Skånes medarbetare år 
2021. I posten ingår även en återföring av uppbokat/beräknat belopp i årsbokslut 2020 för 
julbonus contra utbetalt belopp med ca 6,0 miljoner kronor. Övrigt överskott inom 
personalkostnader avser i huvudsak vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter, arvode samt 
ej utnyttjade medel för kostnadsersättningar och övriga personalkostnader. 
 
Avvikelsen inom lämnade bidrag beror i huvudsak på ej använda medel inom 
Regionstyrelsens anslag till förfogande, RD:s utvecklingsmedel. 
 
Den negativa avvikelsen inom material och tjänster avser resultatfört material från Region 
Skåne lager.  
 
Överskottet inom övriga kostnader avser ej använda medel inom ehälsa samt diverse övriga 
kostnader inom förtroendemannaorganisation och koncernkontoret. 
 

 
Resultat per verksamhetsområde 
 

Verksamhetsområde  

Utfall 
2112 

Förtroendemannaorganisation  18,1 

Anslag till regionstyrelsens förfogande 91,6 

Bidrag & avgifter    -0,3 

Bolag    0,0 

E-hälsa    19,4 

Region Skåne lager   -218,2 

Koncernkontoret   39,3 

Totalt:    -50,0 

 
 
 
Förtroendemannaorganisationen 
Förtroendemannaorganisationen redovisar ett överskott på +18,1 miljoner kronor. 
Överskottet finns i partipåsarna (10,5 miljoner kronor), styrelser och nämnder (2,9 miljoner 
kronor) och regionfullmäktige (3,0 miljoner kronor).  
 
Partiernas partipåsar används enligt gällande regelverk och praxis för mandatperioden. 
 
Ökat deltagande på distans har sammantaget haft effekt på resultatet. Regionfullmäktiges 
möten har under januari - september genomförts på distans. Distansmöten har inneburit 
kostnadsminskningar för styrelser och nämnder i form av uteblivna resekostnader samt en 
större andel halvdagsmöten än normalt.  
 
 

 



22 

 

Anslag till regionstyrelsens förfogande 

Anslaget till Regionstyrelsens förfogande visar ett överskott på +91,6 miljoner kronor. 
Överskottet avser i huvudsak anslaget till regionstyrelsens förfogande. I beloppet ingår även 
en återföring av uppbokat/beräknat belopp i årsbokslut 2020 för julbonus/tilläggsbudget 2020 
contra utbetalt belopp med ca 15,6 miljoner kronor. 
 
 
Bidrag & avgifter 
Anslaget för bidrag och avgifter visar totalt sett ett underskott på -0,3 miljoner kronor. 
Underskottet avser i huvudsak valutakursdifferenser m.m. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bolag 
Anslaget redovisar ett +/-0 resultat. 
 
 

E-hälsa 
Anslaget redovisar ett överskott på +19,4 miljoner kronor. Utfallet redovisas i förvaltningen 
för digitalisering och IT.  
 
 
Region Skåne lager    

Ackumulerat resultat uppgår till -218,2 miljoner kronor för perioden. I beloppet ingår även en 
reservation för tullrisk med -51,7 miljoner kronor. Nedskrivning av lagervärde är gjort på 
artikelnivå och är baserat på lägsta värdets princip. Bokfört lagervärde uppgår till 33,6 
miljoner kronor. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Koncernkontoret 
Årets resultat för koncernkontoret uppgår till +39,3 miljoner kronor. Överskottet förklaras i 
huvudsak av vakanta tjänster samt ej ianspråktagna drifts- och utvecklingsmedel inom 
koncernkontoret.   
 
 

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans  
Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Särskilda åtgärder utöver 
detta har inte behövts vidtas i nuläget. 
 
 

Nyckeltal  
 

Informationsstyrning och informationsförvaltning 
 

 
 

 

Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Prognos 2021
Utfall

202101-012

Journal och arkivservice

Antal ärenden 79 048 80 507 78 000 80 823 78 839 75 957 75 957

Antal forskarlistor 98 174 108 137 44 82 82

Antal registerutdrag enl PUL 26/Datasyddsförordningen79 93 69 34 18 27 27

Antal satta spärrar 929 1078 1 174 4 089 504 1164 1164

Skanning
Utfall

202101-07

Antal skannade sidor 3 740 000 3 672 000 3 726 940 3 441 779 3 783 770 2 294 240

Pris 6,5 6,25 6,25 6,25 6,00 6 6
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Miljöredovisning 
 
 

Region Skånes miljöarbete – ett nytt miljöprogram för framtiden 
Region Skåne ska bedriva ett ändamålsenligt och effektivt miljöledningsarbete som bidrar till 
mervärde i verksamhetens effektiviseringsarbete och minskar verksamhetens miljöpåverkan.  
 
Miljöarbetet kräver långsiktiga strategier och med det nya miljöprogrammet som beslutades 
av Regionfullmäktige i november 2021 ska Region Skåne fortsätta ta ansvar för såväl nuv-
arande som kommande generationer. 
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Nedan redovisas ett urval av Koncernkontorets miljömål. För fullständig redovisning, se 
Miljöredovisning 2021. 

 

Fossilbränslefri, klimatneutral, och klimatanpassad verksamhet 
 

Tjänsteresor 
Det totala antalet tåg- och flygresor till/från Stockholm har minskat avsevärt under 2021 med 
hela 61 procent jämfört med 2020. Nedbrutet till respektive färdmedel har tågresorna minskat 
med 59 procent, medan flygresor har minskat 66 procent.  
 
Sett utifrån de genomförda Stockholmsresorna under 2020, var 75 procent av dessa 
tågresor, vilket uppfyller målet på 75 procent av Stockholmsresorna ska ske med tåg år 
2021. Målet är därmed uppnått då den positiva trenden från tidigare åt fortsatt. 
 
De stora skillnaderna i tjänsteresandet kan, som mycket under 2021, härledas till Covid-19 
pandemin och de restriktioner och rekommendationer som utfärdats av såväl regeringen som 
Region Skåne för både invånare och anställda om att vara restriktiva i sitt resande och med 
uppmuntran om att arbeta hemifrån. Även om en viss normalisering varit på gång under året 
har pandemin fått stort genomslag varför ovanstående siffror kan anses avvika från det 
normala och vara svåra att dra säkra slutsatser ifrån. 
 

Stark miljöprofil 
 

Miljöutbildning 
Enligt Region Skånes miljöprogram ska minst 75 procent av alla medarbetare få information 
om hållbar utveckling och Region Skånes miljömål via webben senast 2018.  
 
Under oktober 2018 lanserades en uppdaterad version av miljöutbildningen, med namn 
Hållbara val 2.0, och hittills har 56 procent av Koncernkontorets medarbetare genomfört den 
nya versionen av utbildningen med godkänt resultat, en ökning med 22 procent jämfört med 
2020 (46 procent).  
 
Det bör tilläggas att statistiken kommer ifrån utbildningsportalen, som visar antal godkända 
individer, och eftersom det förekommer att utbildningen ibland genomförs i grupp så kan 
antalet som gått utbildningen vara högre än rapporterad. Eftersom miljöutbildningen används 
som uppföljningsverktyg för att mäta ovanstående mål om att medarbetare ska få information 
om hållbar utveckling och Region Skånes miljömål och då slutdatum för målgång var 
december 2018 har målet inte uppnåtts.  

 

Gemensamt miljöledningssystem Region Skåne (MLS) 
En periodisk externrevision av Region Skånes gemensamma miljöledningssystem 
genomfördes under oktober 2021. Revisionen var en förnyelserevision, som görs var tredje 
år, med bland annat en överblick över de resultat som åstadkommits under de tre senaste 
åren.  
 
Resultatet visade på totalt 29 identifierade avvikelser (varav 2 klassad som större avvikelse), 
21 observationer samt 1 förbättringsmöjlighet, med störst antal iakttagelser kring 
brandskyddsarbete/nödläge.  
 
Koncernkontoret står för 2 av de 29 identifierade avvikelserna. 
 
Ett antal positiva iakttagelser gjordes också under revisionen. Bland annat noterades att 
inköpsfunktionen hos Koncernstab inköp har en strukturerad hantering av avtal och 
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avtalsuppföljningar per samarbetspartner inklusive uppföljnings- och dialogmöten med 
vårdleverantörer. 

 

Miljökrav vid upphandlingar 
Under 2021 genomfördes upphandling för återbrukade möbler med tillhörande tjänster som 
syftade till att öka mängden återbrukade möbler som Region Skåne använder för att minska 
miljöbelastningen från dessa produkter. Avtalet består av fem olika delar:  
 
1) inköp av återbrukade/begagnade möbler,  
2) magasinering av möbler och inredning,  
3) korttidshyra,  
4) inventeringstjänst samt  
5) försäljning av möbler till leverantör. 

 

Miljökrav på finansierade verksamheter 
Under 2019 utfördes stickprovsuppföljning på privata vårdgivare för att se om de lever upp till 
de ställda miljökraven som utgår ifrån Region Skånes miljöprogram. Stickprovsuppföljningen 
2019 visade på ett otillräckligt uppföljningsunderlag hos de privata vårdgivarna för att 
bedöma om de efterlever de ställda miljökraven.  
 
Det saknas fortsatt, under 2021, en systematik för att få en tillräcklig mängd insamlad 
redovisad miljöinformation från de privata vårdgivarna, vilket gör uppföljning på deras 
miljöarbete och kravuppfyllnad mycket begränsad. Åtgärdande insatser är nödvändiga för 
bättre uppföljningsmöjligheter och arbete pågår med framtagande av rutin för uppföljning. 
 

 

Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet 
 
Krisberedskap 
Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region 
Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Av 
beslutet framgår även att upphandlande enheter utifrån beställarens krav ska framställa 
kontinuitetskrav på leverantörer för att åstadkomma leveranssäkerhet. Detta för att skydda 
och kontinuerligt kunna bedriva verksamhet, med särskilt fokus på samhällsviktig och 
skyddsvärd verksamhet (kontinuitetsplanering).  
 
Det systematiska SRSA-arbetet ska innefatta riskhantering, kontinuitetshantering, planarbete 
och erfarenhetsåterföring efter händelser.  
 
1) Med utgångspunkt i uppdrag och mål har verksamheten kontinuerligt identifierat:  

• samhällsviktig verksamhet och annat som är skyddsvärt  

• kritiska aktiviteter som alltid måste fungera. 

• risker och hot mot samhällsviktig verksamhet och det som bedömts skyddsvärt. 

• kritiska beroenden (produkter och tjänster) för det som bedömts samhällsviktigt och 
skyddsvärt. 

 
2) Verksamheten har upprättat en kontinuitetsplan baserad på genomförda 

konsekvensanalyser och riskbedömningar.  
 
3) Verksamheten har utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med 

samhällsviktig verksamhet samt krisberedskap. 
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Arbetet under 2021 har likt föregående år präglats av hanteringen av den pågående pande-
min, vilket har påverkat arbetet med att utveckla kontinuitetshanteringen och tillhörande 
planer under 2021.  
 
Region Skåne har under 2021 sett ett behov av att eskalera arbetet med kris- och katastrof-
medicinska beredskapen kopplat till civilt försvar. Regiondirektören tog i mitten av året ett 
beslut för att möjliggöra detta, vilket innebär en regional satsning på utvecklingen av civilt 
försvar inom Region Skåne där krisberedskap, kontinuitetshantering och säkerhet är några 
av beståndsdelarna. En utredning av Region Skånes hantering av pandemin har genomförts 
och slutrapporten finns med som underlag i utvecklingsarbetet.  
 
Inom ramen för överenskommelsen ”Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021” 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har Region Skåne genom 
regiondirektören beslutat att tillsätta en regional strategisk styrgrupp. Styrgruppens uppdrag 
är att driva arbetet med följande sju insatsområden: 
 
1) Krigsorganisation och dess bemanning 
2) Samverkan och ledning 
3) Planeringssamverkan 
4) Utbildning och övning 
5) Traumavård 
6) Försörjningsberedskap 
7) Motståndskraft 
 
Uppgifterna är del i ett långsiktigt arbete och under 2021 har styrgruppsledamöter med 
ansvar för ett eller flera av områdena ovan utsetts och huvudinriktningar för arbetet inom 
respektive område under 2022 har tagits fram. Ett första styrgruppsmöte ägde rum i 
december 2021, vid vilket beslut kring såväl huvudinriktningar som fördelning av ekonomiska 
medel togs. Vid styrgruppsmötet antogs även en inriktning för styrgruppens arbete framåt 
samtidigt som en mötesplanering för 2022 fastslogs. Respektive insatsområde har även 
utsett en eller flera personer vilka ska utgöra styrgruppsledamotens förlängda arm samt, vid 
behov, arbetsgrupp för insatsområdet. Dessa har i sin tur fått uppdraget att utifrån antagna 
huvudinriktningar ta fram aktiviteter för sitt område under 2022. För att undvika stuprör, och 
inte koppla arbetet i styrgruppen till en viss organisationsstruktur, är inriktningen för varje 
område regionövergripande. Viktigt är att styrgruppsledamöterna för de ”bredare” 
insatsområdena inte bara tänker utifrån sin egen förvaltning eller verksamhet utan även tar 
höjd för andra berörda förvaltningars behov och inspel. 
 
I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) har Region Skåne under 
mandatperioden sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys vilken rapporterats till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen i 
Skåne. Under 2021 har en uppföljning gjorts i enlighet med MSB:s föreskrifter och allmänna 
råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser.  
 
En resurs har tillsatts för Koncernkontorets vidare arbete med risk- och sårbarhetsanalyser 
och kontinuitetsplanering.  
 
Med utgångspunkt i tidigare kartläggning av samhällsviktig verksamhet och de kritiska 
beroendena har under året fördjupad kartläggning genomförts i samband med utförd 
Säkerhetsskyddsanalys och framtagande av krigsorganisation. Processen för planering och 
framtagande av krigsorganisation har fastställts. Utfört planeringsarbete inom varje avdelning 
och enhet kommer även ligga till grund för arbetet med fortsatt utveckling av 
koncernkontorets process för kontinuitetsplanering för att upprätthålla förmåga i kritiska 
aktiviteter i vardagen, under kris och i högsta beredskap. Åtgärdsplaner kommer generera 
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vidare strukturering och utveckling av reservrutiner och checklistor inom identifierade 
verksamheter. 
 
Utrymmet för specifika utbildnings- och övningsinsatser har varit begränsat under året på 
grund av pandemin. Lärarledda utbildningar avseende katastrofmedicin har skett i begränsad 
omfattning och ersatts med digitala utbildningar i de delar det har varit möjligt. Ett antal 
samverkansövningar har genomförts regionalt, som till exempel inför förintelsekonferensen, 
efter händelsen i Trelleborgs hamn samt SITS – sjukvårdsinsats till sjöss. Även nationella 
samverkansövningar, så som införandet av SMHI:s nya vädervarningssystem och 
Migrationsverket SÖM -samhällsberedskap vid ökat antal migranter, har genomförts. Utöver 
detta har även en övning tillsammans med Danmark, med både dansk och svensk 
insatspersonal, genomförts inför en eventuell händelse på Öresundsförbindelsen. Personal 
inom ambulanssjukvården utbildas och övas kontinuerligt i prehospital sjukvårdsledning. 
 
Informationssäkerhet 
Regionfullmäktige och Regionstyrelsen har beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål för 
informationssäkerheten som ska bidra till Region Skånes vision om livskvalitet i världsklass.  
 
Informationssäkerhetsarbetet utgår från krav på tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet 
och ska bedrivas systematiskt och riskbaserat. Målen anger att all informationshantering ska 
ske på ett säkert sätt där skyddsåtgärder anpassas efter skyddsvärde och de hot och 
sårbarheter som kan uppstå. Medarbetare ska vara säkerhetsmedvetna och system och 
tjänster som används ska vara robusta och säkra. Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas 
systematiskt och vara en naturlig del i Region Skånes verksamheter och processer.  
 
Informationssäkerhetsarbetet i Region Skåne ska bedrivas systematiskt och vara en naturlig 
del i verksamheter och processer. Arbetet har under året tagit stora kliv framåt, bland annat 
genom samverkan över organisationsgränserna och ett förändrat arbetssätt där metoder, 
plattformar och verktyg har utvecklats. 
 
Ett årshjul med tillhörande rapport fungerar nu som ett verktyg för uppföljning och är en viktig 
kugge i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Rapporten gör det enklare för sam-
ordnare att till sin förvaltningsledning redovisa det arbete som gjorts inom förvaltningen, samt 
föra fram eventuella behov av åtgärder. Samordnarnas rapporter är också viktiga som 
underlag till ledningens genomgång, den rapport som informationssäkerhetschefen årligen 
presenterar för Regionstyrelsen.  
 
För att ytterligare stärka Region Skånes förmåga inom informationssäkerhet och dataskydd 
arrangeras 2021 och 2022 en omfattande informationssäkerhetsutbildning kopplat till ISO 
27001 - Ledningssystem för informationssäkerhet, och ISO 27701, Krav och vägledning för 
hantering av personuppgifter. Nyckelpersoner från förvaltningarna och regionala funktioner 
deltar i utbildningen, som är behovsanpassad till Region Skåne och sker i regi av Svenska 
institutet för standarder (SIS).  
 
Arbete pågår för att ledningssystemet för informationssäkerhet i Region Skåne ska inkludera 
även dataskydd på ett heltäckande sätt. Att arbeta efter etablerade ISO-standarder 
säkerställer att Region Skånes informations- och dataskyddsarbete håller en hög kvalitet och 
att organisationen etablerar ett relevant och långsiktigt arbetssätt för dessa frågor.  
 
Ett aktuellt och implementerat ramverk är väsentligt för att informationssäkerhetsarbete ska 

kunna bedrivas systematiskt och vara en integrerad del i verksamheter och processer. Under 

året har arbetet med att uppdatera och komplettera styrande dokument fortsatt. Bland annat 

har en ny instruktion för hantering av patienter med skyddade personuppgifter beslutats och 

implementerats. I samband med detta producerades en e-utbildning i Utbildningsportalen 
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som även kompletterats med utbildningsinsatser i förvaltningarna. Ny instruktion för åtgärder 

vid misstanke om dataintrång avseende patientuppgifter har också tagits fram, tillsammans 

med ett utskriftvänligt informationsblad riktat till hälso- och sjukvårdspersonal.  

Som en del i det systematiska förbättringsarbetet som strävar efter att ständigt öka 

informationssäkerheten i Region Skåne, har en förvaltningsöverskridande översyn av arbetet 

med informationsklassificering och riskbedömning, samt vägen till beslut om 

driftsgodkännande, genomförts. Målet med översynen är bland annat att processen ska vara 

värdeskapande, kvalitetskontroller ska vara integrerade i processen och att 

informationsägare ska ha förståelse för sitt ansvar och ha resurser som stöttar dem i 

mottagandet av beslutsunderlag. Arbetet har utmynnat i en åtgärdsplan där olika aktiviteter 

med syfte att förbättra stödet i analysarbetet, kompetenshöjning, uppdatering av styrande 

och stödjande dokument samt en mer långsiktig åtgärd i form av förändring av arbetssätt 

definierats. 

 

Intern kontroll 
 
En bra intern kontroll bidrar till att bygga och stödja trygghet och tillit, förtroende, förbättring, 
utveckling samt ordning och reda. Med intern kontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs 
i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. En väl fungerande intern 
kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Det interna kontrollarbetet är integrerat med de ordinarie processerna för 
planering, genomförande och uppföljning.  
 
 

 
 
Regionstyrelsen ska liksom övriga nämnder och styrelser i sin verksamhetsplan och budget 
förhålla sig till de av regionfullmäktige fastställda målen. Nedbrytning av de övergripande 
målen görs på nämndnivå utifrån den inriktning och de uppdrag som fullmäktige anger.  
 
Uppföljning och rapportering av åtgärder och resultat ska ske i den omfattning och vid de 
tidpunkter som fastställts i planen för intern kontroll samt i enlighet med reglemente, 
anvisning och den av regionstyrelsen (2020-11-12 § 217) fastställda instruktionen.  
Redovisning av respektive kontrollområde görs i bilaga 1. 
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Uppföljning och rapportering intern kontroll 2021 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Regionstyrelsen tillika nämnd 

 
Var och en nämnd ska besluta om en internkontrollplan samt uppföljning av planen för intern 
kontroll för nämndens samlade ansvarsområde, vilket för regionstyrelsen innebär en samlad 
rapportering avseende uppföljningen av de verksamheter/förvaltningar som ingår i 
ansvarsområdet.  

 

Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR
För rapportering i enlighet med RS 

uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning 

göras för det obligatoriska kontrollområdet.
ÅR

Nämnd/Styrelse Uppgift saknas Uppgift saknas

Regionstyrelsen 13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera Större avvikelse

9-12: Reducera riskerna - åtgärda Avvikelse

4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma Mindre avvikelse

1-3: Inget agerande krävs - acceptera Obetydlig avvikelse

Bättre liv och hälsa för fler 6 6

Tillgänglighet och kvalitet 6 6

Hållbar utveckling i Skåne 9 9

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 9 9

Långsiktigt stark ekonomi 6 6

1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning 9 9

2) Upphandling och inköp 8 8

3) Kompetensförsörjning och bisysslor 9 9

4) Verkställighet beslut 9 9

Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning 

av kontrollområdena med beaktande av det interna 

kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av 

diskrepans mot antingen övergripande mål 

(verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig 

Utvärdering av internkontrollarbetet P DR ÅR
Uppgift saknas Uppgift saknas

Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att 

uppnå en tillräcklig intern kontroll

Omedelbara åtgärder behöver 

vidtas för att uppnå en tillräcklig 

intern kontroll

Åtgärder behöver vidtas för att uppnå en 

tillräcklig intern kontroll

Åtgärder behöver vidtas för att 

uppnå en tillräcklig intern kontroll

Förbättringsområden finns Förbättringsområden finns

Tillfredsställande Tillfredsställande

Kommentar

K
o

n
tr

o
ll

m
il

jö Ansvar och befogenheter tydliggjorda - Vilka är aktörerna och 

deras respektive roller och ansvar beträffande vem/vilka som genomför det 

interna kontrollarbetet på olika nivåer? Har nämnden regler och anvisningar för 

den interna kontrollen?

Av internkontrollplan/rapport framgår ansvarsnivåer och utförare. GSF utför många av de obligatoriska och 

administrativa kontrollpunkterna inom ekonomiområdet. 

R
is

k
b

e
d

ö
m

n
in

g

Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och 

dokumenteras - Hur ser processen för framtagande av planen för intern 

kontroll, inkluderande riskanalysen, ut?

Den interna kontrollplanen har arbetats fram av förvaltningsledningen inom koncernkontoret. 

K
o
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tr

o
ll

a
k

ti
v

it
e

te
r

Granskningar och åtgärder är anpassade och 

utvärderade i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern 

kontroll bidragit till måluppfyllelsen - ge exempel? 

Kontrollområden har diskuterats efter relevans och ur ett riskbedömningsperspektiv vid framtagandet av 

internkontrollplan.

In
fo

/K
o

m
m

u
n

ik
a
ti

o
n

Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen - 
Hur hanteras information/kommunikation inom organisationen och hur sker 

återrapportering på olika nivåer?

Information/kommunikation säkerställs i linjen.

U
p

p
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n
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g

/u
tv

ä
rd

e
ri

n
g

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och 

återkopplas till nämnden/styrelsen - Beskriv vilka åtgärder som 

har vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet?

Kontrollområden omprövas och revideras utifrån föregående års resultat. Vissa riktade utbildningsinsatser inom 

redovisningsområdet har gjorts/planeras. 

Nämnds/styrelses rapporter ska kompletteras med en skriftlig sammanfattning innehållandes en kort beskrivning av den 

interna kontrollen och eventuella avvikelser och åtgärder utifrån följande frågor. För respektive område/fråga ska 

färgindikator användas  för att markera status för internkontrollarbetet inom respektive område.
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➢ Koncernkontoret inkl. förtroendemannaorganisationen + Medicinsk service-förvaltning + 

Digitalisering IT och MT-förvaltning + Finansförvaltning + Transaktionsföretaget 

 

 
 

 

Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll
 

IT Med RS Fin TR ftg 95
För rapportering i enlighet med RS 

uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning 

göras för det obligatoriska kontrollområdet.
ÅR

Nämnd/Styrelse Uppgift saknas

Regionstyrelsen 13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera

9-12: Reducera riskerna - åtgärda

4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma

1-3: Inget agerande krävs - acceptera

Bättre liv och hälsa för fler

Tillgänglighet och kvalitet

Hållbar utveckling i Skåne

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Långsiktigt stark ekonomi

1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning

2) Upphandling och inköp

3) Kompetensförsörjning och bisysslor

4) Verkställighet beslut

2021

Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning 

av kontrollområdena med beaktande av det interna 

kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av 

diskrepans mot antingen övergripande mål 

(verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig 


