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Tid- och processplan för framtagandet av 
tågplan för Jönköpings län
Arbetet med dokumentet har fortgått under vintern/våren 2022. 

Tre möten med politisk referensgrupp har med detta möte genomförts.

Två remisskonferenser, den 20:e och 25:e maj genomförda. Totalt ca 35 
deltagare kopplade till Kommunalt Forum samt TTA.

Dokument färdigställt till 1 juni för utskick till presidie.

Information för kommunalt forum 3 juni. 

TIM presidie 8 juni samt beslut i TIM 21 juni 2022.



Sex av nio utpekade persontågsstråk föreslås få utökad trafik.

Två av stråken har redan idag tät trafik som uppfyller målsättningarna i turutbud 
enligt Trafikförsörjningsprogrammet.

Sex av nio persontågsstråk är länsgränsöverskridande

Vid länsgränsöverskridande trafik är det nödvändigt att samsyn råder med berörda 
län. En positiv inställning till ökad trafikering över länsgränserna kan sägas gälla för 
Region Jönköpings län.

Fokus på lokalt, regionalt och i viss mån storregionalt resande. Funktionella 
områden viktiga i sammanhanget med länsgränsöverskridande trafik.

Förslag på ökat utbud i de flesta stråken



Saxat ur RUS:
”Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar samman länets kommuner med varandra, 
angränsande län och strategiska hamnar.” 

”Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring och 
länsinvånarnas resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter och kultur.” 

Målsättningar i Trafikförsörjningsprogrammet:
Marknadsandel 25% av de motorburna resorna i länet ska göras med kollektivtrafik.

Resandemål 78% fler resor ska göras med kollektivtrafik, från 22,5 miljoner resor (basår 2018) till totalt 40 
miljoner resor år 2035.

För persontågens del innebär det en ökning i antal resor från 3,2 miljoner resor till 6 miljoner resor.

Utpekade prioriterade trafikeringsstråk. Stråk med järnväg dominerar.

Tydlig koppling till RUS och Trafikförsörjningsprogram



Planen omfattar två ”tidsfönster”:

Tidsfönster 2023-2028
Omfattar trafik som går att genomföra på befintliga banor både på det elektrifierade 
delarna liksom de som inte är elektrifierade. 

Tidsfönster 2029-2035
Trafik som kräver elektrifiering av bandelar liksom ny bana på sträckan Byarum-
Tenhult, del av det så kallade Y:et.

Prioritering A-C
Prioriteringen styrs bl a av fordonsleveranser, bedömd potential i resandeutveckling 
och viljan till samarbete i trafikupplägget med andra län.

Tidsfönster och prioriteringar



Befolkningsunderlag liksom kollektivtrafikens konkurrenskraft i form av 
restidskvoter är viktiga faktorer vid bedömandet av antalet möjliga resor fram till 
målåret 2035.

Pendlingsstatistik bl a tagen ur RU:s strukturbilder ger en uppfattning om hur stora 
pendlingsvolymer det handlar om i varje stråk. Kombinerat med siffror på dagens 
resande uppskattas resandevolym i respektive stråk.

En inte oväsentlig faktor är huruvida stråket ligger utmed vägsträckningar där bilen 
har stor konkurrenskraft vad gäller restidskvot. Stråk som uppfattas krångliga att 
köra med bil men har en fördelaktig sträckning med tåg kan förutses få en stark 
tillväxt av resenärer i kollektivtrafiken.

Framtagande av trafikvolymer i antal turer samt mål för 
antal resande i respektive trafikstråk 



Utpekade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet

Gröna stråk:
Regionala stråk.

Grå stråk:
Storregionala stråk.

Övervägande antal stråk 
trafikeras idag med 
persontågstrafik i varierande 
omfattning.

Omfattande samband med 
kringliggande läns tågtrafik.



Dagens 
persontågssystem i 
och kring Jönköpings 
län

Rödmarkerade stråk trafikeras 
av Krösatågsystemet i 
samarbete med regionerna i 
Kalmar, Kronobergs, Blekinge 
och Hallands län



Relation Restidskvot

Jönköping-Nässjö-Växjö 1,1 (jämfört med bil via Vrigstad)
Jönköping-Värnamo 1,3
Värnamo-Alvesta-Växjö 0,8
Falköping-Jönköping-Nässjö 0,9
Nässjö-Tranås 0,6
Jönköping-Nässjö-Eksjö 1,2
Nässjö-Vetlanda 0,9
Nässjö-Halmstad 1,0
Borås-Alvesta 0,8

Överlagrade tågsystem, en möjlighet?

Dagens restidskvoter jämfört med bil



Jönköping-Nässjö-Alvesta-Växjö, 
prioritet A

Tidsfönster 2023-2028



Jönköping-Nässjö-Alvesta-Växjö, prioritet A

Turutbud: 

Jönköping-Nässjö 24 dubbelturer på vardagar varav 12 är genomgående till Växjö och 12 är genomgående till Eksjö. Lördagar och 
sön- och helgdagar 8 genomgående dubbelturer till Växjö samt därutöver 4 dubbelturer mellan Jönköping och Nässjö.

Produktionsvolym i tågkilometer (TKM) inom F-län: 1.068.000 TKM. 

Uppskattad resandevolym inom F-län, målsättning till år 2035: 1.500.000 resor.

Uppskattat befolkningsunderlag regionalt inom F-län: 140.000 invånare.

Uppskattat befolkningsunderlag storregionalt: 230.000 invånare.

Fordonsbehov: 4 elmotorvagnar

Infrastruktur: Plattformsförlängningar Jönköping-Nässjö, nytt hållplatsläge Asecs Jönköping.



Falköping/Skövde-Jönköping, 
prioritet A

Tidsfönster 2023-2028



Turutbud:

22 dubbelturer på vardagar samt 10 dubbelturer på lördagar samt sön- och helgdagar.

Produktionsvolym i tågkilometer (TKM) inom Jönköpings län: 593.000 TKM

Resandevolym inom Jönköpings län: 1.800.000 resor

Uppskattat befolkningsunderlag regionalt inom Jönköpings län: 130.000 invånare

Uppskattat befolkningsunderlag storregionalt: 200.000 invånare

Falköping/Skövde-Mullsjö-Habo-Jönköping, prioritet A



Nässjö-Tranås-Mjölby-Linköping, 
prioritet B

Tidsfönster 2023-2028



Turutbud:

18 dubbelturer på vardagar varav 4 ska eftersträvas att köras genomgående till Linköping. Lördagar och sön- och 
helgdagar körs 8 dubbelturer på sträckan Nässjö-Mjölby. 

Produktionsvolym i tågkilometer (TKM) inom Jönköpings län: 704.000 TKM.

Resandevolym inom Jönköpings län: 600.000 resor.

Uppskattat befolkningsunderlag regionalt inom Jönköpings län: 40.000 invånare.

Uppskattat befolkningsunderlag storregionalt: 190.000 invånare.

Fordonsbehov: 4 elmotorvagnar.

Nässjö-Tranås-Mjölby-Linköping, prioritet B



Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö, 
prioritet A

Tidsfönster 2029-2035



Turutbud:
Jönköping-Värnamo 26 dubbelturer på vardagar varav 12 är genomgående till Växjö. Lördagar och sön- och 
helgdagar 12 dubbelturer mellan Jönköping och Värnamo varav 8 dubbelturer är genomgående turer till Växjö.

Produktionsvolym i tågkilometer (TKM) inom Jönköpings län: 1.473.000 TKM.

Uppskattad resandevolym inom Jönköpings län: 1.500.000 resor.

Uppskattat befolkningsunderlag regionalt inom Jönköpings län: 145.000 invånare.

Uppskattat befolkningsunderlag storregionalt: 235.000 invånare. 

Fordonsbehov: 6 elmotorvagnar.

Infrastruktur:          Elektrifiering av Y:et samt ny bansträckning Byarum-Tenhult klar.

Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö, prioritet A



Jönköping-Nässjö-Eksjö, prioritet B

Tidsfönster 2029-2035



Turutbud:

12 dubbelturer på vardagar som är genomgående till Jönköping. Lördagar och sön- och helgdagar körs 4 
dubbelturer genomgående Eksjö-Nässjö-Jönköping samt 4 dubbelturer lokalt Nässjö Eksjö.

Produktionsvolym i tågkilometer (TKM) inom Jönköpings län: 168.000 TKM.

Resandevolym: 400.000 resor.

Uppskattat befolkningsunderlag: (110.000 +) 30.000 invånare.

Fordonsbehov: 1 elmotorvagn.

Infrastruktur: Elektrifiering på sträckan Nässjö-Eksjö klar.

Jönköping-Nässjö-Eksjö, prioritet B



(Jönköping-)Nässjö-Vetlanda, 
prioritet B

Tidsfönster 2023-2028



Turutbud:

Vardagar körs 10 dubbelturer samt lördagar och sön- och helgdagar 6 dubbelturer. 

Alternativt förslag till turutbud Vetlanda-Nässjö-Jönköping:
6 dubbelturer Vetlanda-Nässjö + 2 dubbelturer Vetlanda-Jönköping m-f. 6 dubbelturer lördagar + 6 dubbel-turer 
söndagar på sträckan Vetlanda-Nässjö.

Produktionsvolym i tågkilometer (TKM) inom Jönköpings län: 234.000 TKM.

Resandevolym: 100.000 resor.

Uppskattat befolkningsunderlag: (110.000 +) 35.000 invånare.

Fordonsbehov: 1 motorvagn med förbränningsmotor.

(Jönköping-)Nässjö-Vetlanda, prioritet B



Nässjö-Vaggeryd, prioritet B

Tidsfönster 2029-2035



Turutbud:

Vardagar 12 dubbelturer samt 6 dubbelturer på lördagar och sön- och helgdagar.

Produktionsvolym i tågkilometer (TKM) inom Jönköpings län: 324.000 TKM.

Resandevolym: 60.000 resor.

Uppskattat befolkningsunderlag: 28.000 invånare.

Fordonsbehov: 1 elmotorvagn.

Infrastruktur:

En mötesmöjlighet för att minska störningar av godstrafik samt vid omledningar av trafik från södra 
stambanan.

Nässjö-Vaggeryd, prioritet B



Värnamo-Halmstad, prioritet B

Tidsfönster 2023-2028



Turutbud:

Vardagar 6 dubbelturer samt 4 dubbelturer på lördagar och sön- och helgdagar.

Produktionsvolym i tågkilometer (TKM) inom Jönköpings län: 185.000 TKM.

Resandevolym inom Jönköpings län: 20.000 resor.

Uppskattat befolkningsunderlag regionalt inom Jönköpings län: 32.000 invånare.

Uppskattat befolkningsunderlag storregionalt: 115.000 invånare.

Fordonsbehov: 2 motorvagnar med förbränningsmotor.

Värnamo-Halmstad, prioritet B



Borås-Värnamo, prioritet C

Tidsfönster 2029-2035



Turutbud: Målsättning på 8-10 dubbelturer på vardagar 4-6 dubbelturer på helger.

Resandevolym inom Jönköpings län: 40.000 resor.

Resandet är svårt att uppskatta då tillförlitlig statistik saknas för nuvarande resandevolym. Skattningen 
bygger på en utbyggd trafik från fyra dubbelturer till tio dubbelturer enligt ambition från Västtrafik. 
Utökad biljettgiltighet kan också bidra till ett ökat reande liksom återöppnande av Hillerstorp station.

Uppskattat befolkningsunderlag regionalt inom Jönköpings län: 35.000 invånare.

Uppskattat befolkningsunderlag storregionalt: 120.000 invånare.

Infrastruktur: Återöppnande av Hillerstorp station.

Borås-Värnamo, prioritet C



Stråk som har de större städerna som målpunkter har sannolikt bättre 
förutsättningar för tillväxt i antal resande pga ökad befolkning och expansion av 
arbetsplatser. 

Ökade olägenheter (trängsel) och kostnader för att parkera bilar i de större städerna 
kommer sannolikt att öka attraktionskraften för kollektivtrafiken. 

Ett betydande ansvar åvilar kommunerna att bidra till att kollektivtrafiken 
uppfattas som ett gynnsamt alternativ gentemot den egna bilen, speciell i de större 
städerna.

Vid bytespunkterna inom länet är det av stor vikt att kunna erbjuda förmånlig 
parkering för olika fordon kopplat till resenärer som utnyttjar kollektivtrafiken på 
delsträckor. Detta gäller i synnerhet de större bytespunkterna.

Några framgångfaktorer



Tack!



Almedalsveckan 2022



Syfte/Mål

Presentationsrubrik2

Driva/skapa opinion för viktiga politiska frågor/beslut för länet med nationell bärighet.

Skapa en plattform och mötesplats för samtal, möten och nätverk nationellt såväl som inom länet. 

Skapa en bild av ett samlat län inåt och utåt.

Stärka bilden av Jönköpings län som ett attraktivt, dynamiskt och utvecklingsorienterat län med 
starka framtidsutsikter samt synliggöra länet, dess kommuner, aktörer och styrkeområden



Presentationsrubrik3



Presentationsrubrik



Region Jönköpings län
www.rjl.se



Skifte från dagens hälso- och sjukvårdssystem, som i hög grad 
är uppbyggda kring sjukdomar och institutioner, till ett system 
som är designat för människors vardag

Gadamer, tysk filosof



Vägledande principer

1. Bäst för invånaren 
2. Ta ansvar för mitt steg, ge feedback 

till steget före och underlätta för
steget efter

3. Vi gör det tillsammans 

Gemensam målbild kommun och region Vi utgår från invånarnas behov och 
samskapar tillsammans med dem 
och civilsamhället omställningen till 
en God och Nära Vård

Gemensam uppföljning med berättelser 
och mätningar

Utgångspunkter för arbetet



Anette Nilsson, Anneli Forsgren, Jonas Almgren

Integrerad 
primärvård i 
hemmet

Vårdcentral
Kommunal 
hälso-och 
sjukvård

Gemensam plan för primärvård
- Bilden visar att regionen har sitt strategiska inriktningsdokument kring det som regionen 
behöver göra och kommunerna har sitt strategiska inriktningsdokument kring det som 
kommunerna behöver göra. I mitten synliggörs gemensam plan för primärvård och den 
samverkansyta som kommer öka i omställningsarbetet till en God och Nära Vård.



Det här tror vi är viktigt för att stödja en 
omställning till nära vård
• Förstå varandras förutsättningar/utmaningar
• Kartlägga processer och planera omställningar tillsammans
• Struktur och kultur

• Strukturen bygger vi med gemensamma planer och strategier

• Kulturen bygger vi genom mötesplatser på alla nivåer som bland annat:
- REKO
- Nätverk 
- Kommunalt Forum
- Kommundirektörsgruppen



Vi behöver forum på alla nivåer….

Tillsammans för länets invånare – ett gemensamt 
toppledarprogram för oss:

• Länets 13 kommundirektörer
• Regionens ledningsgrupp, 17 personer
• Länsrådet Länsstyrelsen Jönköpings län 
• Rektor Jönköping University
• Chef Kommunal utveckling



Bästa platsen att leva på
Gemensam utvecklingsplattform kring 
länsgemensamma utvecklingsarbeten inom ramen 
för Gemensam plan för primärvård  - ReKo
13 kommuner och region i samverkan 



Skifte från dagens hälso- och sjukvårdssystem, som i hög 
grad är uppbyggda kring sjukdomar och institutioner, till ett 
system som är designat för människors vardag

Gadamer, tysk filosof



Ref;SKR



Vägledande principer

1. Bäst för invånaren 
2. Ta ansvar för mitt steg, ge feedback 

till steget före och underlätta för
steget efter

3. Vi gör det tillsammans 

Gemensam målbild kommun och region Vi utgår från invånarnas behov och 
samskapar tillsammans med dem 
och civilsamhället omställningen 
till en god och nära vård

Gemensam uppföljning med berättelser och 
mätningar

Anette Nilsson, Anneli Forsgren 
Nära vård Jönköping



Anette Nilsson, Anneli Forsgren, Jonas Almgren

Integrerad 
primärvård i 
hemmet

VårdcentralKommunal 
hälso-och 
sjukvård

Gemensam plan för primärvård
Bilden visar att regionen har sitt strategiska inriktningsdokument kring det som regionen behöver göra och 
kommunerna har sitt strategiska inriktningsdokument kring det som kommunerna behöver göra. I mitten synliggörs 
gemensam plan för primärvård och den samverkansyta som kommer öka i omställningsarbetet till en god och 
nära vård.



1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som 
stödjer hälsosamma val i vardagen. 

2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård.

3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat 
tjänsteutbud och ökad digitalisering.

4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad 
diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs.

5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap 
och kompetensförnyelse

6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till 
sömlös samverkan där värde skapas tillsammans.

Sex övergripande strategier





1. Riktat stöd till att främja hälsa 
och förebygga ohälsa. 

2. Samverkan och kontinuitet för 
invånare med komplexa behov

3. Förändrade arbetssätt
4. Stärkta förutsättningar

______________________________________________

Fyra övergripande strategier



MÄTOMRÅDEN
• Delaktighet 
• Kontinuitet
• Tillgänglighet
• Sammanhållen vård och omsorg

Strategi 2
Samverkan och kontinuitet för 
invånare med komplexa behov 

”Alla som är inblandade 
vet vad jag har för 
målsättningar och arbetar 
tillsammans med mig för 
att nå dem”





Gemensam värdegrund och samverkan är en förutsättning

Fast kontakt med vården
• Fasta vårdkontakter – samordningsansvar, kontinuitet
• Fast läkarkontakt I PV – medicinskt ansvar, kontinuitet

Överenskommen tid
• Bokade tider i samråd

Sammanhållen planering
• Planering, överblick och stöd för koordinerade insatser

Patientkontrakt

Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare



ReKo - Gemensamt ledningssystem Samverkan mellan region och 
kommuner i omställningsarbetet i Jönköpings län



1. Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
a) Insats på rätt nivå utifrån bästa resursnyttjande: Vad ska göras, när och av vem

2. Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov
a) Identifiera invånare som behöver stöd från olika huvudmän
b) Patientkontrakt och individuella planer

3. Förändrade arbetssätt
a) Identifiera gap och arbeta systematiskt med förbättringar och kompetensutveckling
b) Gemensamt utveckla användningen av digitaliseringens och e-hälsans möjligheter 
c) Stärkta förutsättningar
d) Samsyn kring gemensam planering 
e) Implementering av avtal och överenskommelser
f) Utveckling av kompetens och träningsmiljöer
g) Gemensamma mätetal för uppföljning

Beslut och mandat – linje för samverkan (ReKo, strategigrupper, Tillsammans)

Gemensam plan för primär vård
hälsa, vård och omsorg



Gemensam plan för primär vård ska:

• Skapa förutsättningar för gemensam samsyn
• Utgöra plattform för fortsatt arbete

• Via Strategigruppers och arbetsgruppers handlingsplaner
• Via konceptualisering från utvecklingsarbeten inom  

”Bästa platsen att leva på”
• Genom gemensamt stöd för införande och uppföljning av 

systemets gemensamma leverans 



Bästa platsen att leva på
Gemensam utvecklingsplattform kring 
länsgemensamma utvecklingsarbeten inom 
ramen för Gemensam plan för primärvård  -
ReKo
13 kommuner och region i samverkan 



Resultat på 
länsnivå

Resultat på 
kommunnivå

Resultat på 
teamnivå

Respektive 
strategigrupp

Samarbetsvård
Primär vård:
Kommun 
och Region

Efterfrågar resultat

Efterfrågar resultat

Återrapporterar åtgärder för ökad 
måluppfyllelse och hinder som 
måste lösa på överliggande nivå

Återrapporterar åtgärder för ökad 
måluppfyllelse och hinder som 
måste lösa på överliggande nivå

Gemensam plan för kompetensutveckling

Bästa platsen att leva 
på
Gemensam 
utvecklingsplattform



Preflektion

- Vad ser ni blir viktigt utifrån era roller för att stödja 
omställningsarbetet?



Digitala möjligheter som 
stöd i den nära vården

Kommunalt forum
2022-06-03



Vårt arbetssätt

Enkätsvar från personer i 
tre nationella SKR-nätverk.

Fokusgrupper, intervjuer, 
workshops och analyser av 
information om PSVF och 
läkemedelsanvändning

Utvärdering av pilot 
sammanhållen planering 
fas 2

Förstudier, rapporter och 
utredningar

Underlag/insamling

Det digitala nuläget

Framtida behov

Nuläget grupperat 
under ett antal 
rubriker

Framtida behov 
grupperat under ett 
antal rubriker

Nyläge med förslag 
på prioriterade 
insatser

Beskrivnings av 
insatsområdet, 
värde nyttor och 
projektets 
rekommendationer

Utredning
Koncept
Ramverk
Frågor
Utveckling

Genomförandestrategi med vägledande utgångspunkter 
för genomförande

FAS 1 FAS 2



Nyläge med förslag på 
prioriterade insatser
• Fokus på hälsa
• Alla delar information och data
• Digitalt stöd vid kronisk sjukdom (PSVF)
• Sammanhållen planering
• Patientens kunskapsstöd
• Individens egna beslutsstöd
• Läkemedelsanvändning
• Populationshälsa



Organisation

Passiv mottagare

Reaktiv

Isolerade vård- och 
omsorgsinsatser

Person och relation

Aktiv medskapare

Proaktiv och hälsofrämjande

Sammanhållet utifrån 
personens fokus

Transformativa värderingar som 
ledstjärna i digitalisering



Digitisering till digital transformation

Central 
funktion

Automatiserad 
kommunikation

Samordnad vård-
planering via video

Välfärdsteknik och 
egenmonitorering

Digital 
orosanmälan



Fokus på hälsa

• En proaktiv och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
enligt Nära vård kräver ett värderingsskifte.  
• Idag sker satsningar framförallt för personer som redan drabbats 

av ohälsa. Satsningar på friska invånare, barn och unga ger ur 
ett längre perspektiv stora hälsovinster.

• Digital teknik skapar möjlighet till omställning med 
minimal påverkan på vårdens resurser, och kan 
prioriteras utan att stjälpa behovs- och 
solidaritetsprincipen.

• Utveckla digitala tjänster så att dessa inte bidrar till 
ökad ojämlikhet.



Hälsa genom hela livet
Riktade hälsosamtal – en metod för hälsofrämjande levnadsvanor



Alla delar information och data

• För att realisera gemensamma vårdplaner och 
förutsättningar för individen som medskapare är 
det centralt att information och data kan utbytas 
mellan IT-lösningar och är tillgänglig för alla.

• Patienten och dess närstående ska 
snabbt och enkelt ha tillgång till all 
dokumenterad information från 
vården och omsorgen.

• Individen själv och dess närstående 
ska kunna tillföra sin information och 
mätdata till vård- och omsorgsteamen.



Digitalt stöd vid kronisk sjukdom (PSVF) 

• Patienter med kroniska sjukdomar erbjuds ett 
digitalt nav för lärande, egenvård, beslutsstöd 
och stöd i läkemedelsanvändning.

• Primärvård, kommunal hälso- och sjukvård,  
omsorg och hemtjänst ger stöd till patienter och 
närstående. Samverkan sker via ett digitalt nav. 
Digitala mötesformer kompletteras 
med fysiska besök.

• Vård- och omsorgskvalitet, vård- och 
omsorgskonsumtion och 
upplevelser hos patient och 
medarbetare följs kontinuerligt.



Sammanhållen planering

• Samordning och koordination med 
helhetsperspektiv bygger på samverkan 
mellan olika aktörer, professioner och 
huvudmän.

• Digitala stöd och planverktyg underlättar 
för individen att vara samskapande i sin 
hälsa, vård och behandling.

• Koordinering och samordning är ett 
komplext område som förutsätter 
samverkan mellan det digitala, det 
fysiska och det automatiserade.



Mer information…
Hela rapporten på SKR webbplats:

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/digitalamojlighetersomstod
idennaravarden.63780.html

Sven-Åke Svensson
E-hälsostrateg 
Region Jönköpings län
sven-ake.svensson@rjl.se

Eva Lindholm
Tjänstedesigner
Inera
eva.lindholm@inera.se

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/digitalamojlighetersomstodidennaravarden.63780.html
mailto:sven-ake.svensson@rjl.se
mailto:eva.lindholm@inera.se


Digitalisering 
och välfärdsteknik
i vår kommun 2022
ANNELI UUSITALO
KVALITET OCH UTVECKLING 
VÅRD OCH OMSORG



Hemsjukvård

Hemtjänst

Personlig 
assistens

Särskilda 
boenden 
för äldre 

Nattillsyn

Gruppbostäder 
i funktionshinder-
omsorgen

Korttidsboende 

Esther i sitt hem

Nära vård



Nya tider 
Anslag på ett av kommunens 
särskilda boenden för äldre. 
Maj 2022.

2021 var ett längdhopp inom 
digitalisering.



Behovsinriktat arbetssätt



Välfärdsteknik en bred definition

digital teknik 
som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet 

för en person som har 
eller löper förhöjd risk att få 
en funktionsnedsättning.



Välfärdsteknik inom äldreomsorg kan vara
• Motiverar till rörelse och motorik eller ger en stunds avkoppling

eller en stunds social interaktion.
• Få en meningsfull vardag, väcka glädje nyfikenhet, sinnen, 

minnen och känslor till liv.
• Att kunna ta sin medicin själv med hjälp av en 

läkemedelsassistent främjar ett självständigt liv som skapar 
trygghet för såväl äldre som anhöriga.

• Att kunna möta anhöriga, sin sjuksköterska eller 
undersköterska genom digitala möten via en surfplatta eller 
dator.

• Sensorer, tillsyn och monitorering i hemmet som komplement 
till  fysisk kontakt kan skapa trygghet.

• Minneshjälpmedel, stöd i vardagen.
• ”Smarta” hem och prylar.







"Den snurrar, snurrar 
och snurrar, nu finns det 

inget damm och inga 
smulor kvar på golvet".

"Den var bra och bra städat blev det”  
Esther frågade vad den kostade och var 
imponerad över hur fint det blev.

"Den som har hittat på 
detta är bra!"

"Det var en smart grej" 
- kollade fascinerat 
på när 
robotdammsugaren 
städade lägenheten.

Drog upp benen enkelt 
och smidigt från 
fåtöljen när 
robotdammsugaren 
skulle åka under.

"Tänk vad dom hittar på!" 

Esther var positivt inställd till att 
testa den i sin lägenhet efter 
att personalen "testkört" den i 
det gemensamma utrymmet.



Trygghet i vardagen – välfärdsteknik för alla

• Skapa förutsättningar för våra åldersrika invånare att få tillgång 
till smarta lösningarna i hemmet INNAN man är så mycket i 
behov av hjälp i vardagen. 

• Motverka ensamhet, skapa värme och gemenskap och bjud in 
digitalt när det inte är möjligt att träffas fysiskt.

• Samverka för att förebygga och stödja
• Gratis kurser för återhämtning för personer med psykisk ohälsa,  

gemensamt och anhöriga och personal.



Inom hälso- och sjukvård



Exempel på teknik och arbetssätt vi har idag som 
stödjer Nära vård
• Mobilappar

• Bedömning av sårvård i en app
• Läkemedelssignering
• Beslutsstöd för legitimerad personal
• Tillgång till journal/verksamhetssystem

• Digitala standardiserade vårdplaneringsmöten 
• Nationella system (NPÖ, vaccin, kvalitetsregister, 

1177…)
• Medicintekniska produkter 
• Mobil röntgen

• Digitala lås till läkemedelsskåp + Esthers hem
• Larm (GPS, rörelselarm, mattlarm, trygghetskamera)
• Minnes- och kognitionshjälpmedel
• Läkemedelskarusell, dosdispenserade läkemedel

• Personcentrerat förhållningssätt
• Patientkontrakt
• Personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskr.se%2Fskr%2Fhalsasjukvard%2Futvecklingavverksamhet%2Fnaravard%2Fpersoncentreratforhallningssatt.16029.html&data=04%7C01%7Canneli.uusitalo%40vetlanda.se%7C03b5930fe8b94390d1bb08d9954c4ae6%7C629611e451174d6091456acf1ba7c9c2%7C0%7C0%7C637704977188356295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8twzQaJ7JI0PjkyVTWwFAw5YTRIFDhztM3mm%2FQOXwe4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskr.se%2Fskr%2Fhalsasjukvard%2Futvecklingavverksamhet%2Fnaravard%2Fpatientkontrakt.28918.html&data=04%7C01%7Canneli.uusitalo%40vetlanda.se%7C03b5930fe8b94390d1bb08d9954c4ae6%7C629611e451174d6091456acf1ba7c9c2%7C0%7C0%7C637704977188356295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S5nM5LukIdNLbWRrluoK91HxUM3karriLMnw%2BAtODsI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunskapsstyrningvard.se%2Fkunskapsstyrninghalsoochsjukvard%2Fkunskapsstod%2Fomvarakunskapsstod%2Fpersoncentreradeochsammanhallnavardforlopp.55829.html&data=04%7C01%7Canneli.uusitalo%40vetlanda.se%7C03b5930fe8b94390d1bb08d9954c4ae6%7C629611e451174d6091456acf1ba7c9c2%7C0%7C0%7C637704977188366292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BxN8J9oKNs8rJleM5RS0rAmc3nnMDSdyT5EEtKTebYo%3D&reserved=0


Behov av teknik och arbetssätt som stödjer 
den nära vården (i hälso- och sjukvård)
• Är ofta gemensam med regionens hälso- och sjukvård
• Säker kommunikation för sekretess

• mobil, rörlig bild, dokument, skrift
• vårdgivare, närstående och patient

• Självmonitorering (blodsocker, vikt)
• Sensorer, radar och teknik som minskar och förebygger risker
• teknik för ökad självständighet och trygghet
• Teknik för stöd eller utbildning för anhörig och patient
• Teknik tillgänglig för anhöriga
• Medborgarportal nå kommunens verksamhetssystem

• Åtkomst till sin journal m.m. anhöriga följa dagen, 
• Smarta beslutsstöd, förebyggande och hälsofrämjande
• Gemensamt avvikelsesystem med regionen
• Fler integrerade system för personalens överblick och slippa dubbel administration



Utmärker Vetlanda vård och omsorg

• Driv inom digitalisering och 
välfärdsteknik, ”digital mognad”

• Handlingsplan finns
• Grundläggande förutsättningar 
• Verksamhetssystem – många nya 

digitala arbetssätt på kort tid!
• Välfärdsteknik

• God omvärldsbevakning och 
samverkan på olika plan

• Arbetsgrupp för välfärdsteknik
• Tillåta att prova nytt och lära

Utmaningar:
• Kompetenshöjning

• Teknik - Ta hjälp av våra brukare!
• ehälsa välfärdsteknik och digitalisering
• kommunikationsbarriärer

• Tid och förutsättningar i verksamheten (har vi 
tid att vänta?)

• Resurser för implementering och förvaltning!
• Bättre på att kommunicera, sprida goda 

exempel och lära av varandra internt –
Cheferna! Invånarna! Politikerna!

• Lagstiftning, Säkerhetskrav



Tack för visat intresse!
FRÅGOR?
ANNELI.UUSITALO@VETLANDA.SE
@LINKEDIN



Noteringar från gruppdiskussioner framtidsvykort vid Kommunalt 
forum 2022-06-03 
 

Vilka förutsättningar ser ni att ni i era roller behöver skapa för att stödja den fortsatta 
omställningen till nära vård där Jönköpings län ska vara bästa platsen att leva på? 

• För att klara välfärdsutmaningen: 
- ökade behov, personal och ekonomi- välfärdsteknik 

• Digital mognad hos brukarna 
• Gemensamt synsätt/samverkan i våra roller- prova/våga testa nya lösningar 
• Tillitsförutsättningar 
• Gemensamma bilder 
• Ge oss tiden att uppnå omställningen, vi kan inte tro att omställningen är ett snabbt 

projekt 
• Undvika de gamla hjulspåren 
• Vi måste i våra roller undanröja hinder så som organisatoriska, ekonomiska, juridiska 

och digitala 
• Vi måste skapa mod i våra organisationer och välja tillit 
• Lita på positiva resultat/expect the good 
• Gemensam värdegrund/kultur/attityd 
• Fokus på individens behov/leverans 
• Red ut ”allt bakom” så att de som ska leverera kan det 
• Få ner tänket i kapillärerna 
• Gemensam budget 
• Visa hur resurserna räcker 
• Gemensam bild, utgångsläge och mål 
• Gemensamma forum för dialog 
• Uppföljning 
• Det handlar om hela vårt kommunala uppdrag, inte bara äldreomsorg och hälso-och 

sjukvård 
• Bygga relationer och tillit 
• Mer samverkan på den politiska nivån, region-kommuner   
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