
KALLELSE 1(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2017-05-30, kl 13:00

Plats: Elmia Jönköping, konferenslokal 11

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av informationshandlingar - Nämnden 
för folkhälsa och sjukvård 2017

2017/101

4 Inkomna remisser, promemorior och motioner

Informationsärenden och aktuellt
5 Aktuell information

6 Den politiska ledningens budgetförslag 
presenteras

7 Presidiets protokoll

8 Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen

9 Kommunalt forum

10 Konferensrapporter Etiska rådet Människovärde 
och etisk värdegrund 11maj Sibylla Jämting och 
Elisabeth Töre, Framtidens sjukvård 15 maj 
Helena Stålhammar och Desiré Törnqvist, 
Utvecklingskraft cancer 18 maj Maria Frisk 

11 Frågor

12 Månadsrapport 2017 systemmätetal 2017/821

Beslutsärenden till regionfullmäktige
13 Motion - Låt patientnämnden administrera alla 

klagomål
2015/534

14 Återremiss Motion - Alternativ till våld, är det 
dags för nästa steg nu

2016/1571

Beslutsärenden för nämnden
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KALLELSE 2(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2017-05-30, kl 13:00

15 Delårsrapporteringar 2017, Tertial 1 2017/98

16 Delegationsordning för Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård

2017/1067

17 Remiss - Rotavirusvaccination i det nationella 
vaccinationsprogrammet

2017/677

18 Remiss - Promemoria med förslag om ändrade 
övergångsbestämmelser för den föreslagna 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård prop. 2016-17 106

2017/869

19 Frågor om strokevården i Jönköpings län 2017/884

20 Delegering av beslutsrätt avseende 
gallringsutredningar

2017/1289

Övrigt
21 Övriga frågor

Kallade
Ordinarie ledamöter:

För kännedom
Ersättare:

Frisk Maria, (KD), ordf 
Stålhammar Helena, (C), 1:e v ordf
Eskdahl Marcus, (S), 2:e v ordf
Josefsson Maritha, (M)
Forsberg Mona, (S)
Melin Lis, (M)
Svenberg Per, (S)
Karlsson Anne, (SD)
Törnqvist Desirée, (S)
Nilsson Bertil, (M)
Eliasson Eva, (S)
Andersson Marianne, (KD)
Henriksson Jimmy, (L)
Jämting Sibylla, (MP)
Töre Elisabeth, (V)

Tjänstemän
Jansmyr Agneta, regiondirektör
Bojestig Mats, hälso- och 
sjukvårdsdirektör
Bertov Kristina, chefscontroller
Lindgren Lena, nämndsekreterare

Lagärde Erik, (KD)
Walfridsson Emilie, (C)
Gyllensten Tobias, (S)
Johansson Britt, (M)
Olausson Lars-Uno, (S)
Bäuml Tomas, (M)
De Basso Rachel, (S)
Winberg Anita, (SD)
Tottas Evaggelos, (S)
Nilsson Eva, (M)
Wågman Erik, (S)
Emme Nils-Erik, (KD)
Damian Carmen, (L)
Carlsson Kajsa, (MP)
Eriksson Bengt-Ove, (V)

Gruppledare
Wengholm Malin, (M)
Frisk Maria (KD)
Backlund Rune, (C)
Henriksson Jimmy, (L)
Ödebrink Carina, (S)
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Sibylla Jämting (MP)
Ekvall Mikael, (V)
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2017-02-21
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll delegationer
Motioner
Remisser (inkomna för beredning)
Inkomna handlingar  
Utgående skrivelser
Övrigt Kvalitetsrapport Psykiatriska klinikerna 2016, 

Barnhälsorapport 2016 Barnhälsovården i Region Jönköpings län
Protokollsutdrag fs-presidium 2017-05-17: Svar på Frågor ställda vid nämndens 
sammanträden
Revidering av förfrågningsunderlag Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2017

Regeringsbeslut
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO

RJL2017/217 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende bristande provtagning 
vid barnakuten Länssjukhuset Ryhov
RJL2016/1728 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende fördröjd diagnos, 
bristfällig uppföljning och bristfälligt bemötande
RJL2016/3472 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende vård och behandling 
vid akutmottagningen vid Värnamo sjukhus
RJL2016/2721 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende vård och behandling 
i samband med förlossning
RJL2016/2884 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende remisshantering 
vilken ledde till fördröjning av anslutning till palliativ hemsjukvård
RJL2016/2138 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende uppföljning av 
fraktur
RJL2016/3397 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende försenad diagnos 
och behandling av fraktur
RJL2016/3102 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende försenad diagnos av 
fraktur
RJL2016/3856 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där det framkommer att 
patienten efter en ljumskbråcksoperation har fått bestående smärta vid operationsområdet och 

RJL 2017/101
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känselnedsättning i ett område nedom operationssnittet. Dessutom var det sagt att operationen skulle 
genomföras utan narkos, vilket inte stämde.
RJL2016/2057 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende fel utförd operation i 
axel och efterföljande uppföljning
RJL2016/990 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet utan utredning.
RJL2016967 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om fördröjd diagnos
RJL2016/3177 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende komplikationer efter 
en överarmsfraktur
RJL2017/160 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende försenad diagnos och 
behandling
RJL2016/2523 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende försenad diagnos
RJL2017/113 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälaren, tillika patienten, 
är missnöjd med vården vid akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov
RJL2016/399 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälan rör fördröjd 
behandling på grund av lång utredningstid
RJL2017/459 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende felaktig 
läkemedelsbehandling

Nyinkomna IVO-ärenden 2017-04-01--2017-04-30. 
Patientärenden: RJL2017/1051, RJL2017/1077, RJL2017/1127, RJL2017/1130, RJL2017/1151, 
RJL2017/1223, RJL2017/1257, RJL2017/1280, RJL2017/1283, RJL2017/1295 och RJL2017/1311

Beslut m.m. från Socialstyrelsen
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Sveriges Europakontor Småland-Blekinge-
Halland

Brysselbrevet Nr 2, 2017

Patientföreningar, Länspensionärsrådet (LPR), 
Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF), 
m.m.
Övrigt
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Dokumenttyp 

67971 K Konsekvensutredning och förslag till tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter i samband med Iron man 
70.3 

Karin Henriksson 

2017-04-05  Länsstyrelsen Jönköpings län Länstrafiken 

RJL 2017/172  Ansökan om tillstånd till tävling på väg, Ironman 
70.3, Aneby 2017 

REMISS 

2017.4112 I SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på 
apoteksmarknaden 

Lena Lindgren 

2017-04-11  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1136  Remiss av betänkande SOU 2017:15 - Kvalitet 
och säkerhet på apoteksmarknaden 

REMISS 

2017.4499 I Riktlinjer för bostadsförsörjning i Habo kommun Sofia Wixe 

2017-04-19  Habo kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/1215  Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning REMISS 

2017.4699 I Samrådshandling - Förslag till trafikplan för 
Linköpings innerstad 

Elisabet Eriksson 

2017-04-25  Linköpings kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/1259  Remiss - Förslag till trafikplan för Linköpings 
innerstad 

REMISS 

2017.4713 I PHU remiss Bol_JLT 170403 Karin Henriksson 

2017-04-25  Jönköpings kommun Länstrafiken 

RJL 2017/1263  PHU remiss Bol_JLT 170403 REMISS 

2017.4739 I Svensk social trygghet i en globaliserad värld 
del 1 
SOU 2017:5 
 

Lena Strand 

2017-04-26  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1278  Remiss - Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld SOU 2017:5 

REMISS 

2017.4740 I Svensk social trygghet i en globaliserad värld, 
del 2 
SOU 2017:5 
 

Lena Strand 

2017-04-26  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1278  Remiss - Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld SOU 2017:5 

REMISS 

2017.4746 I Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun - 
stöd i fortsatt fysisk planering 

Lena Bohman 

2017-04-26  Linköpings kommun Regionens åtagande 
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RJL 2017/1279  Remiss - Miljö- och riskfaktorer i Linköpings 
kommun, förslag till tillägg 

REMISS 

2017.4758 I Ny ordning för att främja god sed och hantera 
oredlighet i forskning, SOU 2017:10 

Linda Byman 

2017-04-26  Utbildningsdepartementet  Regionens åtagande 

RJL 2017/1286  Remiss - Ny ordning för att främja god sed och 
hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10 

REMISS 

2017.4790 I Remisshandling - Avgränsningssamråd 
miljöbedömning regional transportplan Kalmar 
län 

Elisabet Eriksson 

2017-04-26  Regionförbundet Kalmar län Regionens åtagande 

RJL 2017/1290  Remiss - Avgränsningssamråd miljöbedömning 
regional transportplan Kalmar län 

REMISS 

2017.4798 I Remisshandling - Vaccinationsplan vid 
influensapandemi 

Lena Strand 

2017-04-26  Folkhälsomyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/1292  Remiss - Vaccinationsplan vid influensapandemi REMISS 

2017.4834 I Ds 2017:14 - Vissa ändringar i läkemedelslagen Lena Lindgren 

2017-04-27  Socialdepratementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1304  Remiss - DS 2017:14 Vissa ändringar i 
läkemedelslagen 

REMISS 

2017.4868 I Översyn och uppdatering av den nationella 
strategin mot hiv/aids och vissa andra 
smittsamma sjukdomar 

Lena Lindgren 

2017-04-28  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1315  Remiss - Folkhälsomyndighetens 
återrapportering av regeringsuppdrag om 
Översyn och uppdatering av den nationella 
strategin mot hiv/aids och vissa andra 
smittsamma sjukdomar 

REMISS 

2017.4882 I Samrådshandling - Förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Smålandsstenar och 
Skeppshult 

Elisabet Eriksson 

2017-04-28  Gislaveds kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/1320  Samråd- Förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Smålandsstenar och 
Skeppshult 
  
 

REMISS 
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2017.4310 I Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen Lena Strand 

2017-04-18  Sverigedemokraterna Regionens åtagande 

RJL 2017/1172  Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen MOTION 

2017.4721 I Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens 
melodi 

Lena Strand 

2017-04-25  Vänsterpartiet Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2017/1266  Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens 
melodi 

MOTION 

2017.4722 I Motion - Pendlare behöver fler morötter och 
mindre piska 

Lena Strand 

2017-04-25  Vänsterpartiet Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2017/1267  Motion - Pendlare behöver fler morötter och 
mindre piska 

MOTION 
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Månadsrapport April 2017 Folkhälsa och sjukvård
10 7 8 av 25  Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Kontakt med vårdcentralen
Andel patienter som kommit 
fram på telefon samma dag

Måluppfyllelsen och resultat 
speglar ackumulerade värden.

100% 100% Samtliga vårdcentraler använder teleQ och besvarar 
alla dagens inkommande samtal. Arbetsbelastningen i 
telefonrådgivningen ökar. Samtalen har ökat med drygt 
11.000 jämfört med samma period föregående år.

 RJL
Väntetid till besök hos 
allmänläkare inom 5 dagar
Väntetid till besök hos 
allmänläkare  - andel kvinnor 
och män som fick komma inom 
fem dagar.

77% 90% Andelen patienter som fick komma till allmänläkare i 
primärvården inom 5 dagar försämras vilket innebär att 
uppsatta mål för perioden inte nås. Ca en tredjedel av 
vårdcentralerna klarar målet men i jämförelse med riket 
i övrigt ligger regionen i detta mått strax under snittet 
våren 2017. Noteras också att antalet registrerade 
nybesök till läkare minskar med ca 3000 besök under 
perioden i jämförelse med motsvarande period 
föregående år. Aktivt arbete för att komma upp i rätt 
läkarbemanning pågår inom Bra Liv.

 RJL
Faktisk väntetid till första besök 
i specialiserad vård
Andel första besök som 
genomförts inom 60 dagar eller 
kortare.  Begränsas till 
mottagningar som ingår i 
Väntetider i vården. Både 
somatisk och psykiatrisk vård

79% 80% Målet för specialiserad vård, genomförda första besök 
inom 60 dagar uppnås fortsatt inom 
verksamhetsområde kirurgisk vård samt psykiatri och 
rehabilitering. Inom Medicinsk vård sker dock en viss 
försämring gentemot motsvarande period föregående 
år. Specifikt områdena hud, kardiologi och reumatologi 
har svårt att nå aktuella mål.

 RJL
Faktisk väntetid till besök inom 
barn och ungdomspsykiatrin
Andel första besök som 
genomförts inom 30 dagar eller 
kortare.

51% 90% Inom barn- och ungdomspsykiatrin noteras ett totalt sett 
försämrat resultat vad gäller väntetid till första besök. 
Psykiatriska klinikerna i Eksjö och Värnamo är 
jämförbara och ligger betydligt närmare aktuellt mål än 
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Jönköping. I 
en nationell jämförelse befinner sig region Jönköping 
trots aktuellt resultat en bit över aktuellt genomsnitt.

 RJL
Faktisk väntetid för utredning 
inom barn- och 
ungdomspsykiatrin samt 
habiliteringen
Andel fördjupade 
neuropsykiatriska utredningar 
som påbörjats inom 30 dagar 
eller kortare från beslutsdatum.

0% 90% Den faktiska väntetiden till kvalificerad utredning inom 
barn- och ungdomspsykiatrin är klart försämrad 
gentemot motsvarande period föregående år. Detta 
trots en minskning av antalet registrerade genomförda 
utredningar. Psykiatriska kliniken i Eksjö redovisar ett 
något bättre resultat än motsvarande verksamheter i 
Jönköping respektive Värnamo. Nationellt sett ligger 
region Jönköping en bit under genomsnittet.

 RJL
Väntetid till undersökning inom 
radiologi och klinisk fysiologi
Andel kvinnor och män som fick 
komma inom 30 dagar

85% 90% Röntgen visar en förbättrad tillgänglighet där samtliga 
undersökningstyper är inom mål förutom, MR. Fortsatta 
problem inom Klinisk fysiologi men en viss förbättring 
kan dock ses under innevarande år.

 RJL
Faktisk väntetid till operation 
inom specialiserad vård
Antal operationer/åtgärder som 
genomförts inom 60 dagar eller 
kortare. Begränsas till 
operationer/åtgärder som ingår i 
Väntetider i vården.

78% 80% Den faktiska väntetiden till operationer försämras något 
och en orsak är kapacitetsbrist på grund av 
bemanningssvårigheter. Resultatet för genomförda 
operationer är svårvärderat då implementeringen av 
nya operationsplaneringmodulen i cosmic, regionens 
patientadministrativa system medfört att viss data som 
normalt ingår i väntetidsuppföljningen saknas. Arbete 
pågår och detta beräknas vara i drift under maj månad.
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Fått hjälp att lämna 
akutmottagningen inom 4 
timmar
Andelen kvinnor och män som 
fått hjälp och lämnat 
mottagningen inom fyra timmar.

79% 90% Målet att 90 procent av patienterna som besöker 
akutmottagningen ska vara färdiga och lämna inom 4 
timmar uppnås fortsatt inte och vi ser här också en viss 
försämring gentemot föregående år. Akutmottagningen 
Värnamo sjukhus redovisar ett något bättre resultat än 
motsvarande enheter vid Länssjukhuset Ryhov samt 
Höglandssjukhuset Eksjö. Totalt sett genomfördes 
ca 1000 fler besök på akutmottagningarna under 
perioden 2017 i jämförelse med motsvarande period 
året innan.
Rapportering sker kontinuerligt till socialstyrelsen 
patientregistret men någon återkoppling har inte kommit 
till stånd varför jämförelse nationellt inte finns i 
dagsläget.

 RJL
Genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum

68% 90% Medicinskt måldatum avser det datum då det planerade 
återbesöket senast ska genomföras och det återstår en 
del arbete för att uppsatta mål ska uppnås. Återbesök 
är ett nytt mätetal och har inte följts kontinuerligt 
tidigare varför mer analys behövs innan säkra 
slutsatser kan dras. Kapacitets- och 
produktionsstyrning är ett exempel på pågående arbete 
för att förbättra tillgängligheten till återbesök.

 RJL
Andel nya patienter som fått tid 
till undersökning och behandling 
inom 180 dagar.
Folktandvården

25% 90% Det är endast sex allmäntandvårdskliniker som kan ta 
emot  nya patienter för undersökning. En del av de 
asylsökande har stora behov av tandvård. 
Folktandvården genomför en generationsväxling inom 
samtliga yrkeskategorier, där vi ser att tiden från 
nyanställd till erfaren kollega tar lång tid. Detta i 
kombination med vakanser skapar köer och 
förseningar.

 RJL
Andel revisionspatienter som 
fått tid till undersökning och 
behandling inom 180 dagar från 
måldatum
Folktandvården

61% 90%

 RJL
Specialisttandvården: Andel 
akuta remisspatienter som 
väntat mindre än 7 dagar

100% 90% Specialisttandvården prioriterar och behandlar alla 
akuta patienter direkt. Således ingen kö.

 RJL
Specialisttandvården: Antal 
remisspatienter som väntat mer 
än 60 dagar

733 0 Trots att specialisttandvården är fullbemannad, så är 
det fler inkommande remisser än de som behandlas. 
Orsaken är en ökad efterfrågan på 
specialisttandvården. Bland annat på grund av att 
allmäntandvården inte är fullbemannad.Dels att 
allmäntandvården har fler tandläkare som är 
nyrekryterade och således ej har erfarenhet av 
komplicerad tandvård. Dessutom ser vi inom 
barntandvården en ökad andel remisser till 
narkostandvård på grund av stor mängd karies. En del 
av dessa remisser härrör från nyanlända barn och 
ungdomar.

 RJL
Andel 40-, 50-, 60- och 70-
åringar som genomgått 
hälsosamtal.
Täljare: Antal listade 40-, 50-, 
60- och 70-åringar som 
genomgått hälsosamtal. 
Nämnare: Antal listade 40-, 50-, 
60- och 70-åringar

14,4% 18% I april månad ökade "registrerade" hälsosamtal mycket. 
Ökningen beror till stor del på rättelse av tidigare 
utförda hälsosamtal som inte kommit med pga 
otydlighet i hur registrering ska genomföras. För att nå 
mål måste vårdcentralerna genomföra fler samtal per 
månad under resten av året.
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Andel förstagångsföräldrar som 
genomgått hälsosamtal

12% 50% Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 
uppgår till 12,4 procent. Målet för första tertialet 2017 
uppgår till 17 procent.
Måttet andel förstagångsföräldrar som genomgår 
hälsosamtal är ett helårsmått och är därför efter första 
tertialet förväntat lågt. Andelen genomförda 
hälsosamtal är i samma nivå som motsvarande period 
föregående år (föregående år samma period 12 
procent). Åtgärden för att öka andelen är att om möjligt 
prioritera detta arbete. Upplevelsen är att fler föräldrar 
tackar nej tillerbjudandet utifrån att många arbetsplatser 
erbjuder detta inom sin företagshälsovård.

 RJL
Avtalstrohet inköp

93% 90%

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen bil 
(privatbil)
Antal kilometer egen bil/privatbil 
i tjänsten hittills i år, i relation till 
antal kilometer egen bil/privatbil 
i tjänsten samma period 
föregående år. Ackumulerade 
värden 

-18,6 % -10 %

 RJL
Tjänsteresor, antal km poolbil 
(korttid)
Antal kilometer via regionens 
bilpool (korttid) hittills i år, i 
relation till antal kilometer via 
regionens bilpool (korttid) 
samma period föregående år. 
Ackumulerade värden 

-1,4 % -10 %

 RJL
Andel medarbetare som 
genomfört webbaserad miljö- 
och hållbarhetsutbildning
Antal tillsvidareanställda 
medarbetare som genomfört 
webbaserad miljö- och 
hållbarhetsutbildning, i relation 
till totalt antal tillsvidareanställda

46 % 40 %

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade medarbetarsamtal 
i heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 
15 månaderna. 

90% 90%

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för medarbetare 
ska inte öka i jämförelse med 
samma period föregående år.

5,3% 5,4%

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 
15 månaderna. 

85% 90%
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Produktivitet mätt som 
produktionspoäng i förhållande 
till arbetade timmar

101 % 100 % Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet.
Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket 
påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och antal 
helårsanställda. Resultatet visar att produktiviteten mätt 
på detta sätt ökat med drygt 1 % från motsvarande 
period föregående år.

 RJL
Finansiellt resultat 
(organisation)
Ackumulerade budgetavvikelse 
tusentalskronor

-4 738 tkr 0 Avvikelsen i förhållande till budget efter fyra månader är 
minus 4,7 miljoner kronor sammantaget för FS nämndens 
områden.

 RJL
Prognos
Prognostiserad budgetavvikelse

-20 700 0 Prognosen för helåret är minus 20,7 miljoner kronor 
vilket skulle innebära ett förbättrat resultat i förhållande 
till bokslut 2016 (-38,1mnkr).
Prognosen uppdelad på verksamhetsområden och 
centrala poster
Verksamhetsområden: Prognos - 61,3 miljoner 
kronor
Det är framförallt områdena Medicinsk och Kirugisk 
vård som står bakom resultatförättringen. De hade 
tillsammans ett negativt resultat 2016 på 125 mnkr som 
nu beräknas minska till minus 46,5 mnkr, det innebär 
en förbättring på nästan 80 miljoner kronor.
Medicinsk diagnostik och psykiatri/rehabilitering 
prognostiserar ihop en positiv avvikelse på cirka 5 
miljoner kronor.
Däremot finns en oroande resultatutveckling för 
Vårdcentralerna Bra Liv som beräknar ett underskott för 
helåret på 24 miljoner kronor (2016: -7,7 mnkr)
Folktandvården har en positiv prognos på cirka 4 
miljoner kronor.
Centrala poster: Prognos + 40,6 miljoner kronor
Överskott i förhållande till budget per sista april på 
knappt 8 miljoner kronor. Överskott finns framförallt 
inom läkemedel, regionsjukvården och vårdval 
primärvård. För helåret beräknas en positiv 
budgetavvikelse på 40,6 miljoner kronor och det är 
framförallt nämnda områden som bidrar till det 
(läkemedel 11 mnkr, regionsjukvården 15 mnkr och 
vårdval primärvård 15 mnkr). Läkemedel avser i 
huvudsak reserverade medel för Hepatit C. 
Regionsjukvården förväntas utvecklas enligt samma 
trend som de senaste månaderna. Vårdval primärvård 
avser ej utbetalda villkorade ersättningar (hembesök 
och vårdplaneringar).
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Månadsrapport April 2017 Vårdcentralerna Bra Liv
3 5 3 1 av 12 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Kontakt med vårdcentralen
Andel patienter som kommit fram 
på telefon samma dag

Måluppfyllelsen och resultat 
speglar ackumulerade värden.

100% 100% Samtliga vårdcentraler använder teleQ och besvarar 
alla dagens inkommande samtal. Arbetsbelastningen i 
telefonrådgivningen ökar. Samtalen har ökat med 
drygt 11.000 jämfört med samma period föregående 
år.

 RJL
Väntetid till besök hos 
allmänläkare inom 5 dagar
Väntetid till besök hos 
allmänläkare  - andel kvinnor och 
män som fick komma inom fem 
dagar.

77% 90% Aktivt arbete med läkarrekrytering, för att komma upp 
i rätt bemanning. Utbildning till 
telefonrådgivningssköterskorna för triagering till bäst 
lämpad yrkesgrupp.

 RJL
Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar 
som genomgått hälsosamtal.
Täljare: Antal listade 40-, 50-, 60- 
och 70-åringar som genomgått 
hälsosamtal. Nämnare: Antal 
listade 40-, 50-, 60- och 70-
åringar

15,2% 18% I april månad ökade "registrerade" hälsosamtal 
mycket. Ökningen beror till stor del på rättelse av 
tidigare utförda hälsosamtal som inte kommit med 
pga otydlighet i hur registrering ska genomföras. För 
att nå mål måste vårdcentralerna genomföra fler 
samtal per månad under resten av året.

 RJL
Avtalstrohet inköp

84% 90% Inköp på upphandlade avtal ligger stabilt på 80-90%. 
Den största avvikelsen avser inköp från 
bemanningsföretag. Det beror på att ny upphandling 
nyligen genomförts och beställningar från tidigare 
avtalsleverantörer ligger kvar under en 
överlappningstid.

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen bil 
(privatbil)
Antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten hittills i år, i relation till 
antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten samma period 
föregående år. Ackumulerade 
värden 

-6,5 % -10 %

 RJL
Tjänsteresor, antal km poolbil 
(korttid)
Antal kilometer via regionens 
bilpool (korttid) hittills i år, i 
relation till antal kilometer via 
regionens bilpool (korttid) samma 
period föregående år. 
Ackumulerade värden 

-22,5 % -10 %

 RJL
Andel medarbetare som 
genomfört webbaserad miljö- och 
hållbarhetsutbildning

40 % Mätning ej genomförd

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade medarbetarsamtal i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 

94% 90%
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för medarbetare ska 
inte öka i jämförelse med samma 
period föregående år.

4,6% 4,6% Sjukfrånvaron ökar bland sjuksköterskor och läkare. 
En större analys av sjukfrånvaron genomförs på ett 
par vårdcentraler. Urval tre vårdcentraler med hög 
sjukfrånvaro och tre med låg sjukfrånvaro. Ansvarig: 
HR-enheten.
En första analys är genomförd vilken visar att uttag av 
semester, flexsaldo, övertid, personalomsättning osv 
inte visar några skillnader mellan vårdcentralerna 
med hög resp låg sjukfrånvaro.
Däremot finns genomgående skillnader avseende de 
variabler som mäts i personalenkäten, förtroende för 
chef, trivsel på arbetsplats, samarbete mellan 
enheter, möjlighet att påverka/utvecklas mfl.

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 

87% 90% Medarbetarsamtal med tillhörande 
kompetensutvecklingsplan är ett väl etablerat 
arbetssätt. Påminnelse görs regelbundet om att 
registrera genomförda aktiviteter varför uppmätta 
resultat nu ligger på en bra nivå.

 RJL
Finansiellt resultat (organisation)
Ackumulerade budgetavvikelse 
tusentalskronor

-10 941 tkr 0 Verksamheten är i obalans. Största delen av 
obalansen ligger på ökade kostnader för läkemedel, 
röntgen och lab.
Intäkterna ligger en mnkr över budgeterat, beroende 
på att Vrigstad vårdcentral med 3.600 inv har 
övertagits av Bra Liv i april. Flera intäktsslag minskar. 
Den viktigaste är ACG-ersättningen som minskar pga 
att Bra Livs sammanlagda ACG-vikt minskar, även 
ersättningen från rehabgaranti/sjukskrivningsmiljard 
minskar. Avgiftsfria besök till äldre kompenseras med 
en månads eftersläp, vilket innebär att enbart 11 
månader kommer att ersättas under år 2017. 
Motsvarar ca 650 tkr.
Kostnaderna har ökat mer än budgeterat.
Personalkostnader - 3 mnkr hänförligt till läkare. 
Anställda läkare minskar medan hyrläkare ökar något. 
Övrig personal inom budget. Sedan föregående år 
ökar sjuksköterskor och rehabpersonal.
Lab- och röntgen -3 mnkr beroende på 
volymökningar.
Läkemedel -1,4 mnkr.
Övriga kostnader -3 mnkr, en stor del är 
engångskostnader för utrustning och flytt till ny 
vårdcentral i Smålandsstenar.
Personalkostnader har ökat något mer än avtalseffekt 
pga fler årsarbetare, antal årsarbetare har ökat med 
16 jmf med våren och med 8 jmf med hösten. Det är 
främst sjuksköterskor som har ökat för att fullfölja det 
utökade uppdraget med att vara kontaktperson och 
samordna de äldsta/svårast sjukas vårdbehov. Läkare 
har minskat.

 RJL
Prognos
Prognostiserad budgetavvikelse

-24 000 0 Årets samtliga 4 första månader har visat underskott 
mot budget. Verksamhetens kostnader/intäkter är 
relativt trögrörliga så vi förväntar oss att även resten 
av året kommer att ha obalans.
Åtgärder: Arbeta för att nå full ersättning gällande 
kvalitetsvariabler, samt utnyttja andra möjliga 
inkomstkällor exempelvis ersättning från 
rehabgarantin, studenter mm.
På kostnadssidan individuppföljning gällande lab, 
röntgen och läkemedel för att uppnå så 
kostnadseffektiv förskrivning som möjligt.
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Månadsrapport April 2017 Medicinsk vård
6 3 5 av 14 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Faktisk väntetid till första besök i 
specialiserad vård
Andel första besök som genomförts 
inom 60 dagar eller kortare.  
Begränsas till mottagningar som 
ingår i Väntetider i vården. Både 
somatisk och psykiatrisk vård

58% 80% Tillgängligheten till första besök uppgår under april till 
58 procent. 473 patienter har under april väntat mer än 
60 dagar, vilket är en minskning med 149 patienter 
jämfört med mars månad. 224 av 473 patienter har valt 
att vänta frivilligt.
Det är främst hudkliniken som inte når upp till målet 80 
procent inom 60 dagar. Hudkliniken kommer under april 
upp till 34 procent. 344 patienter har väntat mer än 60 
dagar, varav 169 patienter har valt att vänta frivilligt. 
Hudklinikens tillgänglighet försämrades efter 
julhelgerna med dess reducerade mottagningar och har 
inte riktigt hämtat sig till höstens nivåer även om en 
långsam förbättring sker. Anledningen är att 
läkarbemanningen är fortsatt för låg för att klara 
tillgänglighetsmålen. Rekrytering pågår. Några 
patientsäkerhetsrisker kopplade till 
tillgänglighetsproblemet ser vi i dagsläget inte.
Även inom allergologi och reumatologi är det problem 
med att nå upp till målet. Även här beror det på 
läkartillgänglighet. Rekrytering vad gäller allergolog är 
gjord och tillgängligheten förväntas nu förbättras. Inom 
Reumatologi pågår rekrytering.

 RJL
Faktisk väntetid till operation inom 
specialiserad vård
Antal operationer/åtgärder som 
genomförts inom 60 dagar eller 
kortare. Begränsas till 
operationer/åtgärder som ingår i 
Väntetider i vården.

90% 80% Tillgängligheten till undersökning uppgår under april till 
90 procent.
Under april har 3 patienter av totalt 51 väntat mer 60 
dagar. Avser gastroskopier.

 RJL
Fått hjälp att lämna 
akutmottagningen inom 4 timmar
Andelen kvinnor och män som fått 
hjälp och lämnat mottagningen 
inom fyra timmar.

77% 90% Tillgängligheten under april uppgår i genomsnitt för de 
tre akutmottagningarna till 77 procent i länet.

 Akuten Ryhov (vuxen: 74 procent & barn: 89 
procent): totalt 77 procent

 Akuten Eksjö: 79 procent, har under den 
senaste månaden ökat måluppfyllelsen. Mars 
68 procent.

 Akuten Värnamo: 83 procent
Olika insatser har genomförts för att öka tillgängligheten 
t.ex. förändringar i schemaläggning, förändringar i 
arbetssätt och på akutmottagningen i Jönköping har en 
ökad bemanning med sju årsarbetare skett under 2016 
för att förbättra arbetsmiljön och öka tillgängligheten. Ur 
ett nationellt perspektiv är tillgängligheten hög.

 RJL
Genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum

58% 90% Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum 
uppgår under april till 58 procent.
Drygt 2 600 patienter av 4 500 patienter kommer under 
april in inom måldatum. Det saknas 1 500 patienter 
inom måldatum för att nå måluppfyllelse. Inom 
kardiologin pågår arbete med KPS för att förbättra 
tillgängligheten vad gäller återbesök.

 RJL
Andel förstagångsföräldrar som 
genomgått hälsosamtal

12% 50% Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 
uppgår till 12,4 procent. Målet för första tertialet 2017 
uppgår till 17 procent.
Måttet andel förstagångsföräldrar som genomgår 
hälsosamtal är ett helårsmått och är därför efter första 
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Mätetal Resultat Målvärde Analys
tertialet förväntat lågt. Andelen genomförda 
hälsosamtal är i samma nivå som motsvarande period 
föregående år (föregående år samma period 12 
procent). Åtgärden för att öka andelen är att om möjligt 
prioritera detta arbete. Upplevelsen är att fler föräldrar 
tackar nej tillerbjudandet utifrån att många arbetsplatser 
erbjuder detta inom sin företagshälsovård.

 RJL
Avtalstrohet inköp

88% 90% Avtalstroheten uppgår under april till 88 procent.
Inköp utan avtal uppgår under första tertialet 2017 till 
8,1 mkr av totalt inköp om 68,5 mkr. Det är i huvudsak 
inköp av flygambulanstransporter samt inköp från andra 
landsting som inte följer kriterierna som är uppställda 
för att nå målet för avtalstrohet.

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen bil 
(privatbil)
Antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten hittills i år, i relation till 
antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten samma period föregående 
år. Ackumulerade värden 

-40 % -10 % Antalet körda kilometer med egen bil i tjänsten har 
minskat.

 RJL
Tjänsteresor, antal km poolbil 
(korttid)
Antal kilometer via regionens 
bilpool (korttid) hittills i år, i relation 
till antal kilometer via regionens 
bilpool (korttid) samma period 
föregående år. Ackumulerade 
värden 

-12,9 % -10 % Antalet körda kilometer med poolbil har minskat.

 RJL
Andel medarbetare som genomfört 
webbaserad miljö- och 
hållbarhetsutbildning
Antal tillsvidareanställda 
medarbetare som genomfört 
webbaserad miljö- och 
hållbarhetsutbildning, i relation till 
totalt antal tillsvidareanställda.

96 % 40 % Genomförandet av webbutbildningen pågår enligt plan.

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade medarbetarsamtal i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 

89% 90% Andel medarbetarsamtalen uppgår under april till 89 
procent.
Registrering av medarbetarsamtal har minskat något. 
Huvudsaklig anledning bedöms vara att samtalen inte 
har registrerats i Heroma.

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för medarbetare ska 
inte öka i jämförelse med samma 
period föregående år.

5,3% 4,9% Sjukfrånvaron uppgår under april till 5,3 procent. Vilket 
är något lägre jämfört med mars.
Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5,8 procent och för 
män till 3,3 procent.
Aktiviteter som pågår för att minska sjukfrånvaron:

 Samtliga medarbetare inom Region 
Jönköpings län har under hösten 2016 haft 
möjlighet att besvara en medarbetarskap- och 
säkerhetsenkät. Utifrån resultatet av enkäten 
ska varje arbetsplats arbeta med att ta fram 
handlingsplaner.

 En översyn av rehabiliteringsprocessen pågår. 
Målet är att jobba mer systematiskt och 
proaktivt.

 På vissa arbetsplatser sker arbetsplatsträffar 
tillsammans med AME för att diskutera 
stresshantering på arbetsplatsen ”hur 
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Mätetal Resultat Målvärde Analys
använder vi vår tid effektivt ”.

 Samarbete sker med Qulturum vad gäller 
utbildning i Human Dynamics ”Verktyg i 
vardagen”.

 Det pågår ett omfattande regionalt 
introduktions- och utvecklingsprogram för nya 
sjuksköterskor som vi på sikt tror kommer att 
påverka sjukskrivningarna åt rätt håll.

 En mentorssjuksköterska har projektsanställts 
på medicin- och geriatrikkliniken i Värnamo 
från hösten 2016 tom våren 2017 med 
uppdrag att stötta och vägleda nya 
sjuksköterskor. Utvärdering pågår.

 För att optimera arbetet med sjukfrånvaron har 
en ESF-ansökan (Europeiska Socialfonden) 
gjorts för att förebygga psykisk ohälsa för 
framförallt kvinnor. Ansökan är gjord i 
samarbete med 7 kommuner i länet, 
Försäkringskassan och Kommunal i Småland 
och beviljad med 14 mkr under en 2-årsperiod.

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 

87% 90% Andel kompetensutvecklingsplaner uppgår under april 
till 87 procent.
Registrering av kompetensutvecklingsplaner har 
minskat något. Huvudsaklig anledning bedöms vara att 
samtalen inte har registrerats i Heroma.

 RJL
Finansiellt resultat (organisation)
Ackumulerade budgetavvikelse 
tusentalskronor

-1 793 tkr 0 Budgetunderskott tom april: 1,8 mkr
Budgetöverskott i april: 10,1 mkr
Den huvudsakliga orsaken till den positiva 
budgetavvikelsen i april beror på kraftigt ökade 
ersättningar för asylsökande samt tilläggsbudget för bla 
läkemedel.
Lönekostnader
Lönekostnaderna har minskat med 0,1 procent 
(inklusive bemanningsföretag 0,5 procent) jämfört med 
föregående år, justerat för omorganisationer. I fast pris 
har lönekostnaderna minskat med cirka 13 mnkr (3 
procent). Anledningen till kostnadsminskningen är en 
minskning av antalet årsarbetare. Faktiska årsarbetare 
har ökat senaste månaderna jämfört med budgeterad 
nivå.
Bemanningsföretag
Kostnaden för bemanningsföretag har under perioden 
uppgått till 4,1 mnkr (föregående år samma period 5,8 
mnkr). Bemanningsföretag har främst anlitats inom 
medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset 
(2,6 mnkr) och medicin- och geriatrikkliniken på 
Värnamo sjukhus (1,1 mnkr). Medicin- och 
geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset har minskat 
kostnaderna med 1,8 mnkr jämfört med samma period 
föregående år. Kostnaden avseende 
bemanningsföretag har totalt minskat med 1,7 mnkr 
jämfört med föregående år.
Läkemedelskostnader
Läkemedelskostnaderna har under perioden ökat med 
1 mnkr (0,6 procent) jämfört med föregående år, 
justerat för omorganisationer som påverkat utfallet för 
verksamhetsområdet. Kostnaderna uppgick under 
perioden till 159 mnkr (föregående år 158 mnkr, justerat 
för omorganisationer). Kostnadsökningen sker inom 
receptläkemedel (5,6 mnkr/5,5 procent) och då främst 
inom ett fåtal nya läkemedel. Kostnaden avseende 
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Mätetal Resultat Målvärde Analys
smittskyddsläkemedel för behandling av bland annat 
hepatit C uppgår under perioden till 12,4 mnkr, vilket är 
en minskning av kostnaderna med 6 mnkr jämfört med 
föregående år. Läkemedelsrabatter uppgår till 7,8 mnkr 
att jämföra med föregående år samma period då 
rabatterna uppgick till 2,2 mnkr. Rabatter förekommer 
främst inom området reumatologi.
Lab och röntgen
Kostnaderna för lab.-service (exklusive radiologi) har 
under perioden minskat med 1,6 procent jämfört med 
föregående år. Ökningen av antalet lab.-prover uppgår 
under perioden till 3,7 procent. Kostnaden för radiologi 
har ökat med 6,6 procent. Antalet undersökningar inom 
radiologin har ökat med 8 procent. Kostnadsökningen 
avseende radiologi beror sannolikt på nya nationella 
vårdriktlinjer där CT och MR blivit norm vid flertal 
utredningar och behandlings- uppföljningar. Priserna 
inom radiologin minskar med 4,3 procent och lab.-
service ökade med 1,1procent till 2017.
Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Verksamhetsområdet fortsätter att arbeta med det 
besparingsprogram som startades under 2016. 
Verksamhetsområdets stabsledning träffar respektive 
klinik/enhet varannan månad för att följa upp respektive 
klinik/enhets handlingsplan för kostnadsreducering.

 RJL
Prognos
Prognostiserad budgetavvikelse

-15 000 0 Verksamhetsområdet prognosticerar ett 
budgetunderskott om 15 mnkr för helåret 2017. 
Nettokostnaden förväntas öka under resterande del av 
året bla med anledning av minskade asylersättningar 
jämfört med första tertialet 2017. Asylersättningarna har 
under första tertialet påverkat budgetavvikelsen positivt 
med 12,7 mnkr. Jämfört med föregående år samma 
period så är det en ökning med 7,4 mkr. Ersättningen 
för helåret 2016 uppgick till 12,3 mkr. Även ersättning 
för färdigbehandlade patienter förväntas minska under 
resterande del av året. Lönekostnaderna minskar inte i 
den omfattning som är förväntat.
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Månadsrapport April 2017 Kirurgisk vård
4 5 3 1 av 13 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Faktisk väntetid till första besök i 
specialiserad vård
Andel första besök som genomförts 
inom 60 dagar eller kortare.  
Begränsas till mottagningar som 
ingår i Väntetider i vården. Både 
somatisk och psykiatrisk vård

85% 80% Målet avseende tillgänglighet för hela kirurgisk vård 
till ett första besök nås under april månad. 
Ortopediska klinikerna når målet delvis och 
smärtmottagningarna når ej målet.

 RJL
Faktisk väntetid till operation inom 
specialiserad vård
Antal operationer/åtgärder som 
genomförts inom 60 dagar eller 
kortare. Begränsas till 
operationer/åtgärder som ingår i 
Väntetider i vården.

78% 80% I samband med övergången till Cosmic TM saknas i 
nuläget utdata avseende väntetid till utförd operation 
för de flesta klinikerna. Arbete med att åtgärda detta 
pågår. Tillgängligheten är sannolikt över målnivån.

 RJL
Fått hjälp att lämna 
akutmottagningen inom 4 timmar
Andelen kvinnor och män som fått 
hjälp och lämnat mottagningen inom 
fyra timmar.

80% 90% Antalet som får hjälp inom 4 timmar och lämnat 
akuten är på en nivå motsvarande den nivå det varit 
de senaste åren, målet nås delvis, men är relativt 
långt ifrån måluppfyllelsen. Är sannolikt svårt att 
uppnå denna målnivå för samtliga akutmottagningar 
samma månad.

 RJL
Genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum

73% 90% Når ej målnivån på cirka hälften av klinikerna.

 RJL
Avtalstrohet inköp

90% 90% I nivå med målsättningen.

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen bil 
(privatbil)
Antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten hittills i år, i relation till antal 
kilometer egen bil/privatbil i tjänsten 
samma period föregående år. 
Ackumulerade värden 

1,3 % -10 % Är en mindre skillnad jmfrt T1 2016. Når inte målet 
med att minska användningen av privat bil i tjänsten. 
Fortsatt arbete med att se över orsaker till att 
minsknng ej sker fortgår.

 RJL
Tjänsteresor, antal km poolbil 
(korttid)
Antal kilometer via regionens bilpool 
(korttid) hittills i år, i relation till antal 
kilometer via regionens bilpool 
(korttid) samma period föregående 
år. Ackumulerade värden.

-2,4 % -10 % Något mindre resande under tertial 1 vid jämförelse. 
Ett ökande antal processer kräver resande av de 
anställda, skillnaden för liten för att vara nöjd med, 
men ändå en rörelse åt rätt håll. I nuläget för få 
mätpunkter för att kunna göra en bra analys.

 RJL
Andel medarbetare som genomfört 
webbaserad miljö- och 
hållbarhetsutbildning
Antal tillsvidareanställda medarbetare 
som genomfört webbaserad miljö- 
och hållbarhetsutbildning, i relation till 
totalt antal tillsvidareanställda.

60 %
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade medarbetarsamtal i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 

87% 90% Andelen registrerade medarbetarsamtal ligger något 
under målvärdet. Redovisning av andel 
medarbetarsamtal per verksamhet sker regelbundet i 
ledningsmötena samt via HR funktionen i klinikernas 
ledningsgrupper.

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för medarbetare ska 
inte öka i jämförelse med samma 
period föregående år.

4,9% 5,6% Sjukfrånvaron har fortsatt att minska. Minskningen 
ses tydligast under de senaste fyra månaderna. 
Minskningen av sjukfrånvaron i april 2017 jämfört 
med januari 2017 motsvarar 14,2 årsarbetare. Flera 
aktiva åtgärder pågår för att påverka sjukfrånvaron i 
rätt riktning. Bland annat arbetar vi aktivt med att 
införa RAK (Rätt använd kompetens) samt se över 
schemaläggningen. Två viktiga områden för att skapa 
god arbetsmiljö. Dialog om sjukfrånvaron förs i 
ledningsgruppen där vikten av tidigare insatser 
poängteras. Befintlig rehabiliteringsprocess håller på 
att revideras för att vi ska ännu bättre på att agera 
tidigt vid behov av rehabilitering.

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 

82% 90% Andel kompetensutvecklingsplaner når inte upp till 
målvärdet. Redovisning av andel 
kompetensutvecklingssamtal per verksamhet sker 
regelbundet i kirurgisk vårds ledningsmöten. Andel 
kompetensutvecklingsplaner skiljer sig åt från andel 
medarbetersamtal vilket sannolikt beror på att man 
missar att registrera båda samtalen.

 RJL
Finansiellt resultat (organisation)
Ackumulerade budgetavvikelse 
tusentalskronor

-9 959 tkr 0 Verksamheternas samlade åtgärdsplaner för att 
minska kostnader för bemanning, varken för anställd 
personal och för hyläkare, har inte lyckats fullt ut. 
Tertial utfallet indikerar dock vissa förbättringar 
jämfört med föregående år. Det förhållandevis låga 
budgetavvikelsen förklaras främst av högre intäkter 
än budgeterat för asyl och inom ögonvårdvalet.

 RJL
Prognos
Prognostiserad budgetavvikelse

-31 493 0 Prognosen är en förbättring jämfört med föregående 
år. Intäkterna för asyl är svåra att prognostisera med 
risk för variation både uppåt och nedåt. Jämfört med 
avvikelse helår föregående år beräkanas 
personalkostnadernas avvikelse att minska med 20 
miljoner kronor vilket är en indikation på att 
genomförda åtgärder har effekt.
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Månadsrapport April 2017 Psykiatri och rehabilitering
4 4 5 1 av 14 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Faktisk väntetid till första 
besök i specialiserad vård
Andel första besök som 
genomförts inom 60 dagar 
eller kortare.  Begränsas till 
mottagningar som ingår i 
Väntetider i vården. Både 
somatisk och psykiatrisk 
vård

82% 80% Fortsatt god tillgänglighet. Tillgängligheten för psykiatrin i 
Eksjö och Värnamo ligger på 98% medan den för Jönköping 
ligger på 59% vilket är en lägre nivå jämfört med tidigare 
men ändå stabilt. Bemanningsproblem både på kort och lång 
sikt är en viktig förklaring till den sämre tillgängligheten i 
Jönköping.
Rehabiliteringsmedicinska kliniken når nivån 80% av 
patienterna inom 60 dagar (mål 80%).

 RJL
Faktisk väntetid till besök 
inom barn och 
ungdomspsykiatrin
Andel första besök som 
genomförts inom 30 dagar 
eller kortare.

51% 90% Faktisk väntetid till besök är i april 67%. Utfallet  för de tre 
psykiatriska klinikerna är 76% för Höglandet, 75% i Värnamo 
och 54% i Jönköping. Kliniken i Jönköping har haft ett ökat 
inflöde av patienter under 2016 kombinerat med 
bemanningsproblem inom flera yrkeskategorier. 
Bemanningsläget på läkarsidan ser dock bättre ut än tidigare 
och viss rekrytering har kunnat genomföras för övriga 
kategorier under hösten 2016. Viss planerad neddragning av 
verksamheten i Eksjö sker till efter sommaren. Orsaken är 
ökat inflöde av patienter kombinerat med sjukskrivningar 
vilket också bedöms kunna ge viss minskning av den i övrigt 
goda tillgängligheten. Bup i Värnamo har svårt att helt nå 
upp till målvärdet. Mottagningen har haft en mycket stor 
personalomsättning och behov av förstärkning. I maj ska alla 
tjänster vara besatta, men mottagningen har bara några få 
erfarna behandlare, och stor del av deras tid går åt att 
introducera och lära nya medarbetare.

 RJL
Faktisk väntetid för 
utredning inom barn- och 
ungdomspsykiatrin samt 
habiliteringen
Andel fördjupade 
neuropsykiatriska 
utredningar som påbörjats 
inom 30 dagar eller kortare 
från beslutsdatum.

0% 90% Orsaken till den låga måluppfyllelsen är ett mycket ansträngt 
läge bemanningsmässigt under 2016. En kombination av 
vakanser, sjukskrivningar och ett högt inflöde av remisser 
samt ett högt tryck på NP-utredningar har skapat dessa 
problem. Många goda rekryteringar har nu gjorts, men fler 
rekryteringar krävs. Intensivt arbete pågår inom flera 
områden som rekrytering, introduktion av nyanställda, 
prioriteringsrutiner, RAK och effektivisering av processer.
Vad gäller Bup i Värnamo så klarar mottagningen inte detta 
målvärde för närvarande. Anledningen är densamma som 
för tillgänglighetsmåttet dvs att personalomsättningen har 
varit stor, förstärkning är först nu i maj på plats och de 
erfarna behandlarna är inte många, och just nu går en hel 
del av deras arbetstid åt att introducera och löra upp nya 
medaretare. Eftersom mottagningen är fullbemannad nu i 
maj för första gången på länge bör resultatet förbättras på 
sikt.

 RJL
Genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum

72% 90% Detta mätetal har inte följts kontinuerligt inom psykiatri och 
rehabilitering tidigare och mer analys behöver ske innan 
säkra slutsatser kan dras. Utfallet ligger dock stabilt lite över 
70% men varierar betydligt mellan klinikerna. Högst andel 
har Rehabiliteringsmedicin och även Bup i Jönköping och 
Värnamo har bra utfall. Inom psykiatrin I Jönköping finns 
utrymme för förbättring och en viktig förklaring är läkarbrist.  I 
övrigt sker fortsatt analys varefter åtgärder kan vidtas.

 RJL
Fått hjälp att lämna 
akutmottagningen inom 4 
timmar

85% 90% Normalantalet besökande på akutmottagningen i Jönköping 
är ca 400-450 per månad. Statistiken är delvis svårtolkad 
eftersom det finns olika arbetssätt i länet där Jönköping 
akutmottagning är den enda med dygnet runt bemanning. 
Behov finns av extra läkarrresurs på akutmottagningen.
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Avtalstrohet inköp

86% 90% Avtalstroheten ligger på  86% vilket är nära målnivån på 
90%. Vissa enheter ligger på målninvå eller över medan 
andra har behov av fortsatta åtgärder. Exempel på åtgärder 
som vidtas är att säkra att aktuella avtal finns vilket sker i 
samverkan med inköpsavdelningen.

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil)
Antal kilometer egen 
bil/privatbil i tjänsten hittills i 
år, i relation till antal 
kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten samma period 
föregående år. 
Ackumulerade värden 

-79,4 % -10 % Minskat betydligt jämfört med samma period föregående år. I 
övrigt samma analys som för resande med poolbil.

 RJL
Tjänsteresor, antal km 
poolbil (korttid)
Antal kilometer via 
regionens bilpool (korttid) 
hittills i år, i relation till antal 
kilometer via regionens 
bilpool (korttid) samma 
period föregående år. 
Ackumulerade värden 

7,5 % -10 % Resandet med poolbil har ökat med 7,5% jämfört med 
samma persion 2016. Samtidigt har resandet med privatbil 
minskat kraftigt under perioden vilket ses som positivt. 
Kunskapen om regelverk och alternativa mötesformer ex 
video och lyncmöten verkar vara spridd i organisationen och 
kan ha påverkat resandet. Mer analys av detta behöver dock 
ske innan säkra slutsatser kan dras.

 RJL
Andel medarbetare som 
genomfört webbaserad 
miljö- och 
hållbarhetsutbildning

40 % Utfall saknas och kan ej kommenteras

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade 
medarbetarsamtal i heroma i 
förhållande till antal 
anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna. 

91% 90% Andel medarbetarsamtal ligger på 91% i april. Flera kliniker 
ligger på betydligt högre nivå än tidigare ex psykiatriska 
kliniken i Jönköping med 95% i utfall. Habilitering har ökat 
andel medarbetarsamtal till 87% från 70% i mars. Även 
Rehabcentrum har ökat betydligt och ligger nu på 92% vilket 
är en betydande förbättring jämfört med tidigare då andelen 
var betydligt lägre pga ny organisation.

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för 
medarbetare ska inte öka i 
jämförelse med samma 
period föregående år.

6,4% 6,3% Totalt är sjukfrånvaron 6,4 % i april. Nivån har minskat något 
jämfört med inledningen under året men ligger generellt sett 
fortsatt högt jämfört med tidigare samt med övriga delar av 
regionens verksamhet. Högst är sjukfrånvaron inom 
psykiatriska kliniken i Eksjö och i Jönköping. Aktiviteter 
pågår med genomgång av sjukskrivningar och 
utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen för chefer 
planeras.
Uppfattningen i verksamheten är att ökad arbetsbelastning i 
form av fler inkommande remisser kombinerat med 
svårigheter att rekrytera leder till kompetenstapp och stress. 
Upplevelsen är dock att genomgång av sjukskrivningar har 
haft effekt och att åtgärder vidtas som gör skillnad för 
individer.
Sjukskrivningarna har också påverkats av säsongsberoende 
sjukdomar under inledningen av året.
Positivt inom rehabmedicin är att sjukfrånvaron har minskat i 
början av 2017 i förhållande till föregående år. Viktigt dock 
att följa för att se att sjuktalen inte ökar. 
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner 
i heroma i förhållande till 
antal anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna. 

86% 90% Andel med kompetensutvecklingsplan följer 
erfarenhetsmässigt medarbetarsamtal samt lönesamtal 
eftersom dessa ofta genomförs i nära anslutning till 
varandra.  Den något låga nivån på 86% förklaras delvis 
med släp eller utebliven registrering.  Annan tänkbar 
förklaring är omorganisation och nya chefer som behöver tid 
för att genomföra samtalen. Bedömningen är att mål 
kommer att nås under 2017. Aktiviteter som sker är 
kontinuerlig uppföljning samt stöd vid registering om det 
finns behov av det.
Flera enheter följer dock sin plan och uppvisar god 
måluppfyllelse medan andra har en bit kvar. 

 RJL
Finansiellt resultat 
(organisation)
Ackumulerade 
budgetavvikelse 
tusentalskronor

5 001 tkr 0 Resultat till och med april månad ligger på 5,0 mnkr. Totalt 
sett är det alltså balans i ekonomin men det finns utmaningar 
på underliggande nivåer. Ett exempel på detta är ökade 
hyrläkarkostnader som ökat med 6,4 mnkr dvs mer än 
fördubblats jämfört med samma period föregående år. 
Personalkostnader har ökat med 15,5 mnkr inklusive 
löneavtal vilket främst förklaras av planerade utökningar 
inom habilitering och rehabcentrum.  Utmaningen kring 
personal är att fortsatt anskaffa nödvändig kompetens för att 
ex ersätta hyrläkare samt att fortsätta nyttja befintliga 
resurser optimalt. Viss kostnadsökning finns avseende 
interna tjänster ex IT och fortsatt analys kommer att ske av 
utfallet.
I ekonomisk ram för området finns anslag för TNE 
(tillnyktringsenhet) på 3,7 mnkr. Till dess att enheten är i drift 
resulterar dessa medel i ett överskott för området som inte 
kan disponeras på annat sätt.

 RJL
Prognos
Prognostiserad 
budgetavvikelse

4 200 0 Prognos för område psykiatri och rehabilitering är för helår 
2017 4 200 tkr. Totalt sett innebär detta en ekonomi i balans 
men det finns en del underliggande utmaningar från tidigare 
år.
Området psykiatri och rehabilitering har budgetmedel för 
Tillnyktringsenhet (TNE) med 3 700 tkr och dessa resuser 
har i dagsläget inte använts. Eftersom lokalfrågan ännu inte 
är löst är bedömningen i nuläget att inga eller endast mindre 
delar av resuserna kommer att förbrukas under 2017.
Kostnaden för hyrläkare har ökat och en första prognos 
pekar på 27 000 tkr eller mer i hyrläkarkostnader för 2017 
jämfört med 23 000 tkr 2016. Detta är den faktor som har 
störst påverkan på resultatet.
Sedan tidigare finns det en obalans som innebär att 
psykiatrisk vård har ett överskott medan övriga delar av 
verksamheten har ett underskott. Bedömningen är att 
överskottet för psykiatrisk vård är ca 7 000 tkr exklusive TNE 
och att övriga delar av verksamheten dvs  habilitering, 
rehabiliteringsmedicin samt rehabcentrum har ett underskott  
motsvarande ca - 6 500 tkr
Aktiviteter som pågår förutom optimalt resursanvändning är 
fortsatt rekrytering och utbildning för att kunna minska 
hyrläkarkostnaden. Även uppbyggnad av ny 
dagrehabverksamhet i länet pågår vilket bedöms vara en 
mer kostnadseffektiv lösning än vad som varit fallet tidigare. 
Projektet jämlik psykiatrisk vård med dess handlingsplan är 
det främsta arbetssättet för att bibehålla ekonomi i balans 
inom psykiatrisk vård.
Vad gäller området försäkringsmedicin som omsätter 
ca 16 000 tkr per år har försäkringskassan slutat skicka 
patienter för utredning. Försäkringskassan har inte lämnat 
besked om de kommer att fortsätta beställa utredningar. Ett 
stopp kan medföra en betydligt sämre prognos eftersom 
kostnad för befintlig kapacitet inte kan avvecklas på kort 
sikt. 
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Månadsrapport April 2017 Medicinsk diagnostik
3 2 4 1 av 10 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Väntetid till undersökning 
inom radiologi och klinisk 
fysiologi
Andel kvinnor och män som 
fick komma inom 30 dagar

85% 90% Röntgen har förbättrat tillgängligheten. Samtliga 
undersökningstyper har grön värdering förutom 
MR som dock har en betydande förbättring 
under inledningen av året. Andel undersökta 
inom 30 dagar är 93%.
Klinisk fysiologi har fortsatt problem med 
tillgängligheten men viss förbättring finns under 
början av 2017. Totalt antal väntande har 
minskat. Undersökningtyp med fortsatt låg 
tillgänglighet är UKG. Andel undersökta inom 30 
dagar är 45% för klinisk fysiologi. Stort fokus 
verksamheten kring att korta väntetiderna och 
aktiviteter pågår.

 RJL
Avtalstrohet inköp

79% 90% Avtalstroheten är 79% ackumulerat i april. En 
viktig förklaring till den något låga avtalstroheten 
är att ett avtal med en större leverantör i nuläget 
saknas. Arbete med avtalstecknande pågår 
varefter bedömningen är att avtalstroheten 
kommer att öka upp mot 90%. Listor över 
leverantörer har också gått ut i organisationen 
för granskning och därefter avtalstecknande 
alternativt uppföljning mha inköpsavdelningen. 
Även detta bedöms öka avtalstroheten.
 

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil)
Antal kilometer egen 
bil/privatbil i tjänsten hittills i 
år, i relation till antal 
kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten samma period 
föregående år. 
Ackumulerade värden jan-
april (T1), jan-aug (T2) och 
jan-dec (T3). Bygger på 
utbetalad bilersättning via 
Heroma.

57,8 % -10 % En tydlig ökning jämfört med samma period 
2016.
Verksamheten består av tre länskliniker och i 
vissa fall finns det behov av snabb förflyttning i 
länet ex om det behövs stöd i granskning i Eksjö 
eller Värnamo.  Analys behöver dock 
genomföras för att bättre förstå orsaken till 
ökningenb och om möjligt vidta åtgärder.

 RJL
Tjänsteresor, antal km 
poolbil (korttid)
Antal kilometer via 
regionens bilpool (korttid) 
hittills i år, i relation till antal 
kilometer via regionens 
bilpool (korttid) samma 
period föregående år. 
Ackumulerade värden jan-
april (T1), jan-aug (T2) och 
jan-dec (T3).

-3,2 % -10 % Utfallet är 3,2% lägre än samma period 
föregånde år.  Inom laboratoriemedicin har 
resandet ökat vilket är i linje med policy dvs att vi 
ska använda regionens bilar. En bidragande 
orsak kan vara att ny utrustning köpts in i eksjö 
och värnbamo vilekt kan ha bidragit till ökat 
resnade. I övrigt har resandet med poolbil 
minskat.

 RJL
Andel medarbetare som 
genomfört webbaserad 
miljö- och 
hållbarhetsutbildning

40 %
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade 
medarbetarsamtal i heroma 
i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna. 

94% 90% Hög måluppfyllelse enligt plan. 
Laboratoriemedicin ligger på 86% men planerar 
nå målet 90% under året: Övriga har mellan 95-
100% genomförda medarbetarsamtal.

 RJL
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för 
medarbetare ska inte öka i 
jämförelse med samma 
period föregående år.

4,7% 5,9% Sjukfrånvaron är glädjande nog låg jämfört med 
föregående år vilket ger en grön värdering. 
Utfallet ser relativt stabilt ut och identifierade 
framgångsfaktorer är att rekrytering 
framgångsrikt kunnat genomföras samt att 
områdeschefer och HR är viktiga i arbetet. 
Fortsatt bevakning och åtgärder för att 
ytterliggare sänka nivån är dock angelägna och 
kommer att ske under året.

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner 
i heroma i förhållande till 
antal anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna. 

92% 90% Andel kompetensutvecklingsplaner följer samma 
mönster som medarbetarsamtal och 92% av 
medarbetarna har haft samtal. 
Laboratoriemedicin ligger 84% men plan finns 
för att nå målet på 90% under året.

 RJL
Finansiellt resultat 
(organisation)
Ackumulerade 
budgetavvikelse 
tusentalskronor

-558 tkr 0 Ack budgetavvikelse är -0,6 mnkr. Intäkterna för 
är 3% högre än för samma period föregående 
år. Störst ökning av intäkter har röntgen med 4,8 
mnkr samt klinfys med 2,7 mnkr. För klinfys del 
är det ökat antal undersökningar som genererar 
ökade intäkter. För röntgens del är det 
mixförändring dvs fler arbetskränade 
undersökningar samtidigt som enklare 
undersökningar minskar.
Totala kostnadsförändringen är ca 7 % högre 
och de största posterna är materialkostnader 
som ökat med 5,5 mkr (25% i  ökning) samt 7,0 
mnkr (68% i ökning) för hyrläkare.
Totalt innebär detta alltså ett underskott på -0,6 
mnkr samtidigt som det är en resultatförsämring 
jämfört med samma period 2016 med ca 8 mnkr.

 RJL
Prognos
Prognostiserad 
budgetavvikelse

1 100 0 Sammantaget är bedömningen att ekonomin är i 
balans. Avvägningar som gjorts i prognosen är 
att hyrläkarkostnaden kommer att öka betydligt 
jämfört med tidigare och det avser främst 
röntgenverksamheten. I prognosen ligger det 
med en bedömning att kostnaden blir ca 9 mnkr 
högre än för 2016 dvs totalt 48 mnkr. Även 
materialkostnader har ökat betydligt vilket också 
beaktats i prognosen. Intäkter är högre och följer 
trenden med mer kostsamma undersökningar 
som ökar på bekostnad av enklare 
undersökningar. Även 
interventionsverksamheten har ökat vilket 
genrerar högre intäkter. I övrigt är inledningen av 
året svårbedömd med en tydlig uppgång av 
intäkter fram till och med mars och därefter en 
betydande nedgång i april.
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Månadsrapport April 2017 Privata vårdgivare
3 2 4 av  9 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård
Andel första besök som genomförts inom 60 dagar 
eller kortare.  Begränsas till mottagningar som ingår i 
Väntetider i vården. Både somatisk och psykiatrisk 
vård

96% 80%

 RJL
Väntetid till besök hos allmänläkare inom 5 dagar
Väntetid till besök hos allmänläkare  - andel kvinnor 
och män som fick komma inom fem dagar.

77% 90%

 RJL
Faktisk väntetid till operation inom specialiserad vård
Antal operationer/åtgärder som genomförts inom 60 
dagar eller kortare. Begränsas till 
operationer/åtgärder som ingår i Väntetider i vården.

76% 80%

 RJL
Kontakt med vårdcentralen
Andel patienter som kommit fram på telefon samma 
dag

Måluppfyllelsen och resultat speglar ackumulerade 
värden.

100% 100%

 RJL
Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum

63% 90%

 RJL
Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar som genomgått 
hälsosamtal.
Täljare: Antal listade 40-, 50-, 60- och 70-åringar som 
genomgått hälsosamtal. Nämnare: Antal listade 40-, 
50-, 60- och 70-åringar

12,4% 18%

 RJL
Avtalstrohet inköp

92% 90%

 RJL
Finansiellt resultat (organisation)
Ackumulerade budgetavvikelse tusentalskronor

-2 697 tkr 0 2 miljoner kronor beror på en 
momsbokning som ska göras 
mellan de privata VC på RO20 
och RO10.
Övriga underskottet avser 
taxeläkare/sköterskor där det 
ligger en framtung periodisering. 
Jämnar ut sig över året. 

 RJL
Prognos
Prognostiserad budgetavvikelse

0 0
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Månadsrapport April 2017 Folktandvården
5 3 6 av 14 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Andel nya patienter som fått tid till 
undersökning och behandling 
inom 180 dagar.
Folktandvården

25% 90% Andel köande nya patienter som stått i kö kortare 
tid än 180 dagar.
Allmäntandvårdskliniker som kan ta emot nya 
patienter: Bankeryd, Gränna, Öxnehaga, Tenhult, 
Aneby och Anderstorp 100%. Övriga kliniker 0%.

 RJL
Andel revisionspatienter som fått 
tid till undersökning och 
behandling inom 180 dagar från 
måldatum
Folktandvården

61% 90% Andel försenade revisionspatienter med kallelse 
som är mindre än 180 dagar försenad.

 RJL
Specialisttandvården: Andel akuta 
remisspatienter som väntat 
mindre än 7 dagar

100% 90% Specialisttandvården prioriterar och behandlar alla 
akuta patienter direkt. Således ingen kö.

 RJL
Specialisttandvården: Antal 
remisspatienter som väntat mer 
än 60 dagar

733 0 Trots att specialisttandvården är fullbemannad, så 
har vi fler inkommande remisser än vi behandlar. 
Orsaken är att vi ser en ökad andel remisser, det 
vill säga en ökad efterfrågan på 
specialisttandvården. Orsaken till detta är bland 
annat att allmäntandvården inte är fullbemannad 
utan dras med vakanser. Dels att allmäntandvården 
har fler tandläkare som är nyrekryterade och 
således ej har erfarenhet av komplicerad tandvård. 
Dessutom ser vi inom barntandvården en ökad 
andel remisser till narkostandvård på grund av stor 
mängd karies. En del av dessa remisser härrör från 
nyanlända barn och ungdomar.

 RJL
Avtalstrohet inköp

90% 90% Vi når precis upp till målsättning 90% under 
tertialet. Analys av utfall kommer göras under året.

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen bil 
(privatbil)
Antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten hittills i år, i relation till 
antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten samma period 
föregående år. Ackumulerade 
värden 

-3,6 % -10 % En minskning har skett jämfört med förra året, dock 
ej upp till målnivån.

 RJL
Tjänsteresor, antal km poolbil 
(korttid)
Antal kilometer via regionens 
bilpool (korttid) hittills i år, i 
relation till antal kilometer via 
regionens bilpool (korttid) samma 
period föregående år. 
Ackumulerade värden 

54,6 % -10 % Den stora ökningen beror helt på Folktandvårdens 
nya uppdrag kring uppsökande verksamhet i 
äldreboenden och privata hem. Förutom på 
kliniknivå så finns centralt team på tre personer 
som på hel- eller deltid besöker olika boenden och 
hem i länet. Detta genererar stor användning av 
poolbilar.
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Andel medarbetare som 
genomfört webbaserad miljö- och 
hållbarhetsutbildning

44 % 40 % Antal som genomfört utbildningen är bedömd utifrån 
insamlad information och är ej helt komplett. Siffran 
säkerställs till tertial 2. 

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade medarbetarsamtal i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 90 % av personalen 
ska ha ett medarbetarsamtal 
under de senaste 15 månaderna.

87% 90% Liksom vid mätning av kompetensutvecklingsplaner 
finns det chefer som missar att regisrera 
genomförda medarbetarsamtal i Heroma. Det kan 
vara en av anledningarna till att vi inte når upp till 
målet. En påminnelse till cheferna kommer att 
genomföras.

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för medarbetare ska 
inte öka i jämförelse med samma 
period föregående år.

6,1% 5,4% Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Tidigare har 
tandhygienistgruppen legat högst i 
sjukfrånvarostatistiken. Det vi kan se på den senare 
tiden är att tandsköterskegruppen är den grupp där 
sjukfrånvaron har förändrats och ökat. Riktade 
insatser har gjorts till denna grupp i form av hot- 
och våld utbildning för receptionister. I övrigt arbetar 
vi med tidiga insatser på individnivå och följer 
regionens rehabiliteringsprocess.

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 

80% 90% Tidigare år har fler medarbetare haft 
kompetensutvecklingsplan än vad vi har kunnat se 
registrerat i Heroma, med anledningen att cheferna 
har missat registreringen. En översyn bör göras 
utifrån varför vi inte når upp till målet och om det 
handlar om missad regisrering även för denna 
period.

 RJL
Produktivitet mätt som 
produktionspoäng i förhållande till 
arbetade timmar

101  % 100 % Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet.
Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket 
påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och 
antal helårsanställda. Resultatet visar att 
produktiviteten mätt på detta sätt ökat med drygt 
1 % från motsvarande period föregående år.

 RJL
Finansiellt resultat (organisation)
Ackumulerade budgetavvikelse 
tusentalskronor

8 344 tkr 0 Överskottet för Folktandvårdens verksamhet 
överstiger budget för tertialet, där relativt höga 
målsättningar var satta på omsättning. Den positiva 
avvikelsen beror främst på att vi nått upp och 
överstigit budgeterade intäkter samtidigt som 
personalkostnaden, som vanligt, är lägre än 
budgeterat. Nytt avtal kring förbrukningsmaterial 
med högre prisnivå börjar slå igenom med höjd 
kostnad jämfört med budget.

 RJL
Prognos
Prognostiserad budgetavvikelse

4 000 0 Folktandvården prognosticerar en mindre positiv 
avvikelse mot budgeten. Det är dock tidigt att 
träffsäkert prognosticera beloppet då hösten 
normalt avviker från budgeten negativt.
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Månadsrapport April 2017 Regionens åtagande FS
1 1 5 av 7  Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Avtalstrohet inköp

97% 90%

 RJL
Tjänsteresor, antal km poolbil 
(korttid)
Antal kilometer via regionens 
bilpool (korttid) hittills i år, i 
relation till antal kilometer via 
regionens bilpool (korttid) 
samma period föregående år. 
Ackumulerade värden 

-7,1 % -10 %

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil)
Antal kilometer egen 
bil/privatbil i tjänsten hittills i 
år, i relation till antal kilometer 
egen bil/privatbil i tjänsten 
samma period föregående år. 
Ackumulerade 

29,8 % -10 %

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade 
medarbetarsamtal i heroma i 
förhållande till antal anställda i 
genomsnitt senaste 15 
månaderna..

100% 90%

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 
15 månaderna. 

100% 90%

 RJL
Finansiellt resultat 
(organisation)
Ackumulerade 
budgetavvikelse 
tusentalskronor

7 866 tkr 0

 RJL
Prognos
Prognostiserad 
budgetavvikelse

40 600 0 Överskott i förhållande till budget per sista april på 
knappt 8 miljoner kronor. Överskott finns framförallt 
inom läkemedel, regionsjukvården och vårdval 
primärvård. För helåret beräknas en positiv 
budgetavvikelse på 40,6 miljoner kronor och det är 
framförallt nämnda områden som birdrar till det 
(läkemedel 11 mnkr, regionsjukvården 15 mnkr och 
vårdval primärvård 15 mnkr). Läkemedel avser i 
huvudsak reserverade medel för Hepatit C. 
Regionsjukvården förväntas utvecklas enligt samma 
trend som de senaste månaderna. Vårdval 
primärvård avser ej utbetalda villkorade ersättningar 
(hembesök och vårdplaneringar).
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 63 Motion– Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534

Beslut
Nämnden förslås  

 Avslå motionen, då en ny lagstiftning kräver framtagande 
av nya arbetssätt.

Sammanfattning
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har 
lämnat motion om att låta patientnämnden administrera alla 
klagomål. Ett faktaunderlag har tagits fram och patientnämnden 
har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på motionen. Nämndens 
presidium har också fört en dialog med patientnämndens 
presidium. Motionen föreslås avslås. Vid presidiets sammanträde 
2017-03-01 beslutades att avvakta lagrådsremissens intentioner.
 
Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08

 Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11

 Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10

 Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Beslutet skickas till
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 26-44
Tid: 2017-03-01, kl 08:00-11:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 28 Motion – Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534

Beslut
Presidiet beslutar 

 Avvakta lagrådsremissens intentioner.

Sammanfattning
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har 
lämnat motion om att låta patientnämnden administrera alla 
klagomål. Ett faktaunderlag har tagits fram och patientnämnden 
har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på motionen. Nämndens 
presidium har också fört en dialog med patientnämndens 
presidium. Motionen föreslås avslås.
 
Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08

 Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11

 Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10

 Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår att avvakta lagrådsremissens intentioner.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 26-44
Tid: 2017-03-01, kl 08:00-11:20

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 13-25
Tid: 2017-02-08, kl 08:00-09:50

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 14 Motion – Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Beslut
Nämnden föreslås besluta att

1. Avslå motionen.

2. Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag 
med utgångspunkt från klagomålsutredningens föresatser i 
hanteringen av klagomål och synpunkter. 

3. Förslaget beaktas i budgetarbetet inför 2018.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel
Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter nämndens behandling 
har faktaunderlag tagits fram som är underlag för ett beslut. 
Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på 
motionen. Nämndens presidium har också fört en dialog med 
patientnämndens presidium. 

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11

 Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10

 Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår att motionen avslås, samt att ta fram ett 
förslag med utgångspunkt från klagomålsutredningens intentioner 
och beakta detta i budgetarbetet inför 2018. 
En komplettering i beslutsunderlaget om varför motionen avslås 
ska också göras. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 13-25
Tid: 2017-02-08, kl 08:00-09:50

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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SKRIVELSE 1(3)

2017-02-09 RJL 2015/534

Regionfullmäktige

Motion - Låt patientnämnden administrera alla kla-
gomål

Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta att

 Motionen avslås.

Sammanfattning
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har lämnat motion om 
att låta patientnämnden administrera alla klagomål. Ett faktaunderlag har tagits 
fram och patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på motionen. 
Nämndens presidium har också fört en dialog med patientnämndens presidium.  
Motionen föreslås avslås.

Information i ärendet 
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motion – Låt 
patientnämnden administrera alla klagomål att: 

 samordna direktkanalerna under patientnämnden för att få en väg in för 
patienten

 slopa direktkanalerna och lansera Patientnämnden som den enda naturliga 
vägen att lämna klagomål. 

Region Jönköpings län erbjuder befolkningen flera sätt att framföra klagomål och 
synpunkter. I första hand ska patienterna vända sig direkt till berörd verksamhet. 
Patientens direktkanaler utgör en lokal modell med ett jämfört med patientnämn-
den begränsat uppdrag.

Alternativa klagoinstanser
Via 1177 Vårdguiden informeras befolkningen om alternativa möjligheter att kla-
ga eller lämna synpunkter på vården; direkt till vårdpersonalen eller chefen för en 
verksamhet, genom att kontakta patientnämnden eller Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 

Landets patientnämnder har en lagstadgad skyldighet att utifrån synpunkter och 
klagomål dels stödja och hjälpa enskilda patienter, men också att bidra till kvali-
tetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Nämnderna tar 
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SKRIVELSE 2(3)

2016-04-04 RJL 2015/534

emot frågor och klagomål om hälso- och sjukvård, tandvård, privattandvård med 
regionavtal, hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen eller enligt avtal med 
kommunen samt den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som man får i 
samband med hälso- och sjukvård. Lokalt bedriver patientnämnden sitt arbete i 
samverkan med referensgruppen för patientsäkerhet och chefläkarorganisationen 
och med IVO.

Inom Region Jönköpings län finns dessutom möjligheten att kontakta patientens 
direktkanal för hälso- och sjukvården respektive tandvården. Direktkanalerna har 
ett i jämförelse med patientnämnden begränsat uppdrag. Huvudsyftet att hjälpa 
den som inte är nöjd med vården att få prata med den som är ansvarig.

Klagomålsutredningen 
Klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården har nyligen varit föremål för na-
tionell översyn med syftet att göra hanteringen av klagomål mer ändamålsenlig 
(SOU 2015:14, SOU 2015:12). Kartläggningen visar att de olika funktionerna i 
dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna och att samordningen av kla-
gomål brister. Det är vanligt att patienterna samtidigt klagar till flera instanser. I 
utredningens slutbetänkande betonas att ansvaret ska vara klart utpekat och att det 
ska vara tydligt vad patienten kan förvänta sig när den klagar till olika aktörer. För 
att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem konstaterar utredningen att det 
krävs förändrad och förtydligad ansvarsfördelning, förändrad resursfördelning 
samt kulturförändringar för en mer patientcentrerad vård.

Patientnämnden utgör tillsammans med vårdgivaren första linjen i det föreslagna 
systemet, medan IVO:s roll ska vara att pröva om ett handlande varit förenligt 
med gällande föreskrifter och vetenskap och beprövad erfarenhet. Patientnämnden 
föreslås utgöra den instans vars uppgift är att stödja patienten och verka för att 
vårdgivaren ger svar och förklaringar till det som inträffat. En ny lag som ska re-
glera verksamheten föreslås träda i kraft 1 juli 2017. 

Patientnämnden ska enligt lagförslaget ha en självständig ställning, organisato-
riskt sett åtskild från vårdgivarna och från landstingens ledning. Nämndernas hu-
vuduppgift ska vara att hjälpa och stödja enskilda patienter att få svar av vårdgiva-
ren. De ska även bland annat:

 tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver och 
hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 

 främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal 
 rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vård-

givare och vårdenheter
 informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda 

om sin verksamhet
 kommunicera med patienter så som det är lämpligt med hänsyn till frågans 

eller klagomålets art
 särskilt beakta barnets bästa
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SKRIVELSE 3(3)

2016-04-04 RJL 2015/534

 bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter

 riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård som fram-
kommit i analysen ska kommuniceras till landstinget eller kommunen, som 
ska organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att slutsatserna av de ana-
lyser som nämnderna gör tas om hand, och bidrar till att patienterfarenhe-
terna tas till vara i hälso- och sjukvårdens utveckling.

Region Jönköpings län ger i remissvaret till SOU 2015:14 (RJL 2015/625) gene-
rellt gett sitt stöd till det föreslagna klagomålssystemet och betonar vikten av ett 
systematiskt och långsiktigt kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. En enhetlig kla-
gomålshantering via den lagreglerade patientnämnden ligger i linje med slutbetän-
kandet i klagomålsutredningen och förväntas bidra både till ökad tydlighet för 
patienter/invånare och till en enhetlig och ändamålsenlig klagomålshantering. Att 
samordna direktkanalerna under patientnämnden är däremot inte möjligt eftersom 
patientnämnderna enligt lag ska vara organisatoriskt fristående.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-12 

Tid: 2017-10-11, kl 08:00-10:10 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 3 Motion – Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål 
Diarienummer: RJL2015/534 

 

Beslut 

Presidiet beslutar 

 Avvakta med beslut till presidiets sammanträde i februari. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel 

Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter nämndens behandling 

har faktaunderlag tagits fram som är underlag för ett beslut. 

Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på 

motionen. Nämndens presidium har också fört en dialog med 

patientnämndens presidium.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10 

 Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25 

 

Beslutet skickas till 

Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-12 

Tid: 2017-10-11, kl 08:00-10:10 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidierna för Nämnderna för folkhälsa 
och sjukvård, Trafik, infrastruktur och 
miljö, samt patientnämnden §§ 1-3 

Tid: 2017-01-10, kl 10:00-11:00 

 

 

Plats: Regionens hus, Sal C 

§ 3 Motion – Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål 

Diarienummer: RJL2015/534 

 

Information i ärendet 

Vid presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvårds sammanträde 

den 31 augusti 2016 beslutades att inför presidiets förslag till 

beslut avvakta en dialog med patientnämndens presidium. 

En dialog förs nu kring presidiernas faktaunderlag. 

Fakta och synpunkter för och emot patientens direktkanal 

framförs.  

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel 

Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i 

Nämnden för skrivs förslag till beslut. 

Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på 

motionen. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10 

 Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25 

 

Beslutet skickas till 
Presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Patientnämnden 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidierna för Nämnderna för folkhälsa 
och sjukvård, Trafik, infrastruktur och 
miljö, samt patientnämnden §§ 1-3 

Tid: 2017-01-10, kl 10:00-11:00 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 
 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 67-86 

Tid: 2016-08-31, kl 08:00-10:00 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

 

§ 69 Motion - Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål  
Diarienummer: RJL2015/534 

Beslut  
Presidiet beslutar 

 Att avvakta en dialog med patientnämndens presidium.  

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel 

Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.  Efter behandling i 

Nämnden för skrivs förslag till beslut.  

Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på 

motionen. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-15 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 
Ett enigt presidium vill avvakta en dialog med patientnämndens 

presidium före motionen behandlas. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 67-86 

Tid: 2016-08-31, kl 08:00-10:00 

 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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SKRIVELSE 1(3)

2016-08-10 RJL 2015/534

Regionledningskontoret
Anette Peterson

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Faktaunderlag Motion - Låt patientnämnden admi-
nistrera alla klagomål

Inledning
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemo-
kraterna lämnas information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.  
Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet 
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motion – Låt 
patientnämnden administrera alla klagomål att: 

 samordna direktkanalerna under patientnämnden för att få en väg in för 
patienten

 slopa direktkanalerna och lansera Patientnämnden som den enda naturliga 
vägen att lämna klagomål. 

Region Jönköpings län erbjuder befolkningen flera sätt att framföra klagomål och 
synpunkter. I första hand ska patienterna vända sig direkt till berörd verksamhet. 
Patientens direktkanaler utgör en lokal modell med ett jämfört med patientnämn-
den begränsat uppdrag. Direktkanalerna är en kanal till verksamheterna. De kom 
till för cirka 20 år sedan för att underlätta för patienter att lämna synpunkter och få 
återkoppling. 

Alternativa klagoinstanser
Via 1177 Vårdguiden informeras befolkningen om alternativa möjligheter att kla-
ga eller lämna synpunkter på vården; direkt till vårdpersonalen eller chefen för en 
verksamhet, genom att kontakta patientnämnden eller Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 

Landets patientnämnder har en lagstadgad skyldighet att utifrån synpunkter och 
klagomål dels stödja och hjälpa enskilda patienter, men också att bidra till kvali-
tetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Nämnderna tar 
emot frågor och klagomål om hälso- och sjukvård, tandvård, privattandvård med 
regionavtal, hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen eller enligt avtal med 
kommunen samt den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som man får i 
samband med hälso- och sjukvård. Lokalt bedriver patientnämnden sitt arbete i 
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SKRIVELSE 2(3)

2016-04-04 RJL 2015/534

samverkan med referensgruppen för patientsäkerhet och chefläkarorganisationen 
och med IVO.

Inom Region Jönköpings län finns dessutom möjligheten att kontakta patientens 
direktkanal för hälso- och sjukvården respektive tandvården. Direktkanalerna har 
ett i jämförelse med patientnämnden begränsat uppdrag. Huvudsyftet är att hjälpa 
den som inte är nöjd med vården att få prata med den som är ansvarig.

Klagomålsutredningen 
Klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården har nyligen varit föremål för na-
tionell översyn med syftet att göra hanteringen av klagomål mer ändamålsenlig 
(SOU 2015:14, SOU 2015:12). Kartläggningen visar att de olika funktionerna i 
dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna och att samordningen av kla-
gomål brister. Det är vanligt att patienterna samtidigt klagar till flera instanser. I 
utredningens slutbetänkande betonas att ansvaret ska vara klart utpekat och att det 
ska vara tydligt vad patienten kan förvänta sig när den klagar till olika aktörer. För 
att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem konstaterar utredningen att det 
krävs förändrad och förtydligad ansvarsfördelning, förändrad resursfördelning 
samt kulturförändringar för en mer patientcentrerad vård.

Utredningen föreslår att det i patentsäkerhetslagen ska införas en bestämmelse 
som förtydligar vårdgivarens ansvar att ta emot och besvara klagomål.  Vidare 
föreslås patientnämndernas huvudsakliga uppdrag vara att hjälpa patienten att få 
svar av vårdgivaren. IVO:s roll ska vara att pröva om ett handlande varit förenligt 
med gällande föreskrifter och vetenskap och beprövad erfarenhet. En ny lag som 
ska reglera verksamheten föreslås träda i kraft 1 juli 2017. 

Patientnämnden ska enligt lagförslaget ha en självständig ställning, organisato-
riskt sett åtskild från vårdgivarna och från landstingens ledning. Nämndernas hu-
vuduppgift ska vara att hjälpa och stödja enskilda patienter att få svar av vårdgiva-
ren. De ska även bland annat:

 tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver och 
hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 

 främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal 
 rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vård-

givare och vårdenheter
 informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda 

om sin verksamhet
 kommunicera med patienter så som det är lämpligt med hänsyn till frågans 

eller klagomålets art
 särskilt beakta barnets bästa
 bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter
 riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård som fram-

kommit i analysen ska kommuniceras till landstinget eller kommunen, som 
ska organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att slutsatserna av de ana-
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SKRIVELSE 3(3)

2016-04-04 RJL 2015/534

lyser som nämnderna gör tas om hand, och bidrar till att patienterfarenhe-
terna tas till vara i hälso- och sjukvårdens utveckling.

Verksamheternas ansvar för att ta emot, behandla och besvara klagomål förtydli-
gas i utredningen och kommer att innebära ett behov av att se över rutiner för att 
underlätta för patienter att lämna synpunkter och få svar. Det kan i samband med 
denna översyn vara aktuellt att pröva behovet av patientens direktkanals uppgift 
som kanal mellan patient och verksamhet, särskilt om den upplevs skapa en otyd-
lighet.

Region Jönköpings län ger i remissvaret till SOU 2015:14 (RJL 2015/625) gene-
rellt gett sitt stöd till det föreslagna klagomålssystemet och betonar vikten av ett 
systematiskt och långsiktigt kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. En enhetlig kla-
gomålshantering i verksamheten och vid behov till den lagreglerade patientnämn-
den ligger i linje med slutbetänkandet i klagomålsutredningen och förväntas bidra 
både till ökad tydlighet för patienter/invånare och till en enhetlig och ändamålsen-
lig klagomålshantering. Att samordna direktkanalerna under patientnämnden är 
inte möjligt eftersom patientnämnderna enligt lag ska vara organisatoriskt fri-
stående.

Beslutsunderlag
 Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- 

och sjukvården: SOU 2015:14 (delbetänkande). 

 Nya perspektiv i klagomål och tillsyn: SOU 2015:12 (slutbetänkande)

 Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

Plats: Sal C, Regionens hus 

§ 57 Informationsärenden  
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Trygg anknytning förebygger psykisk ohälsa 

Diarienummer: RJL2016/1778 

  

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28 med ett svar 

från nämndens ordförande och hälso- och 

sjukvårdsdirektören, samt information om den nya 

organisationen till nämnden vid sammanträdet den 28 juni. 

 Skrivelse från patientnämnden: Bristande kommunikation 

inom och mellan länssjukvården och regionsjukvården – 

äventyrar patientsäkerheten 

Diarienummer: RJL2016/1734 

Anmälningsärende till nämnden vid FS 2016-05-31. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till svar till presidiets sammanträde i augusti. 

 Skrivelse från patientnämnden: ”Varför måste allt ta så lång 

tid?” – långa tider i telefon till 1177 Vårdguiden  

Diarienummer: RJL2016/1735 

Anmälningsärende till nämnden vid FS 2016-05-31. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till svar till presidiets sammanträde i augusti.  

Ett möte ska också bokas med fs-presidium, presidierna i 

patientnämnden och TIM för att diskutera ett gemensamt 

arbetssätt. 

 Remiss avseende nationell och regional nivåstrukturering av 

sex åtgärder inom cancerområdet (Samordnat svar inom 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN)) 

Diarienummer: RJL2016/352 (SVN2016-10) 

Bilaga  

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Rökfritt 2025 

Regeringens strategi med målet att nå ett rökfritt Sverige till år 

2025. 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till presidiets sammanträde i augusti. 

 Sammanställning över nämndens icke slutbehandlade 

motioner: 

RJL2015/1824 Motion - Sjukresesystem anpassat efter 

dagens behov skickad till TIM, LFF och LPR för 

synpunkter – svar ska ha inkommit senast den 30/9.  

Presidiet har också föreslagit att motionen ska samordnas 

med motion RJL2016/966 Hur fungerar egentligen våra 

sjukresor som handläggs av TIM 

 

Presidiet föreslår nu att även motion RJL2015/725 

Färdtjänst med rätt till bärhjälp som handläggs av TIM ska 

samordnas med motionerna ovan. 

 

RJL2015/534 Motion - Låt patientnämnden administrera 

alla klagomål (Patientnämnden har i skrivelse 2015-07-27 begärt att 

få lämna ett yttrande över motionen)  
 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 

underlag till svar till presidiets sammanträde i augusti. 

 

 

 Remiss Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen 

om kliniska läkemedelsprövningar 

Diarienummer: RJL2016/1663 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med 

anledning av ny lagstiftning för ensamstående (SKL) 

Diarienummer: RJL2016/1819 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel 

i hälso- och sjukvården m.m. 

Diarienummer: RJL2016/1896 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Remiss Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler 

Diarienummer: RJL2016/1958 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Sommarsituationen 

 Samverkan har ägt rum kring permanent stängning efter 

sommaren av rehabiliteringsavdelningen i Nässjö i enlighet 

med tidigare beslut.  

Vikten av patienthotell påpekades. 

 Aktuella frågor 

- Regionsamverkan Sydsverige 

- IVO-ärende 

- Samordningsförbunden 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 88-99 

Tid: 2015-08-24, kl 08:00-09:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 96 
 

Patientnämnden som remissinstans  

Patientnämnden har begärt att få vara remissinstans vid 

beredningen av motion Låt patientnämnden administrera alla 

klagomål, RJL2015/ 534. 

 

Patientnämnden kommer att få lämna synpunkter när motionen 

ska beredas.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 64-75 

Tid: 2015-08-11, kl 13:00-15:30 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 68 Informationsärenden och aktuell information 

Ragnvald Ahlnér, Kjell Ekelund och Jeanette Byskén Henriksson 

informerar om Patientnämndens arbete.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:  

 Motion Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid, 

RJL2015/1066 

 En utvärdering och sammanställning av sommarsituationen 

kommer att göras 

 Region Jönköpings län har en generös policy för 

kontinuerlig blodsockermätning för barn 

 IVO-ärenden 

 Mer jämlik vård 

 Redovisning av tillgänglighet 

 Frågor 

 

Följande frågor ställs och ska besvaras vid nästa  

sammanträde. 

Marcus Eskdahl ställer följande frågor: 

”- Vad har gjorts efter ambulansutredningen? 

- De extra resurserna som nyligen tillförts, hur har de fördelats? 

- Hur ser patientflödet ut till de tre akutsjukhusen när det gäller 

förlossningsvården utifrån geografiska områden?” 

 

Sibylla Jämting ställer följande frågor:  

”Informationsöverföringen och kommunikationen mellan 

regionens sjukvård och kommunernas hemsjukvård fungerar 

fortfarande dåligt, vilket medför merarbete för båda parter och en 

betydande patientsäkerhetsrisk.  

I Region Kronoberg har vissa kommuner löst detta problem 

genom att man själva använder journalsystemet Cambio Cosmic 

och det finns ett avtal om sammanhållen journal mellan 

kommunerna och regionen. 

- Hur ser möjligheterna ut för att införa Cosmic i kommunerna i 

vårt län på samma sätt som i Kronoberg? 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 64-75 

Tid: 2015-08-11, kl 13:00-15:30 

 

 

- Hittills har ju regionen satsat på att lösa problemen med hjälp av 

Nationella patientöversikten, vilket ännu inte fungerar väl och 

även i bästa fall innebär en betydligt sämre lösning än 

sammanhållen journal med t ex journalsystemet Cosmic. Man kan 

naturligtvis avvakta nationella IT-lösningar men tidsperspektivet 

innan dylik lösning är på plats är förskräckande långt. Hur tänker 

sig regionen hantera de problem och risker som nuvarande IT-

lösning innebär under de närmaste åren?” 

Kristina Bertov informerar om   

 Månadsrapport 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Bertil Nilsson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 67-72 

Tid: 2015-06-15, kl 08:00-09:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 68 Informationsärenden 
Mats Bojestig informerar om följande ärenden: 

Ny motion 

- Låt patientnämnden administrera alla klagomål, RJL2015/534. 

Presidiet vill avvakta regeringens proposition före beredning av 

motionen, samt få information om patientnämndens arbete.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 64 Återremiss Motion – Alternativ till våld, är det 
dags för nästa steg nu
Diarienummer: RJL2016/1571

Beslut
Nämnden förslås besluta

 Motionen är besvarad. 

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i en motion en genomlysning i 
syfte att få svar på ett antal frågeställningar kring våld i nära 
relationer. 
Vid Nämnden för folkhälsa och sjukvårds sammanträde 2017-02-
21 samt vid presidiets sammanträde 2017-03-01 fick 
regionledningskontoret i uppdrag att komplettera faktaunderlaget  
med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt 
hur de statliga medlen används.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01

 Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 2017-02-21

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Underlaget kompletteras med hur stor summa regionen fått i 
utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Beslutet skickas till
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-05-19 RJL2016/1571 

Förvaltningsnamn

Regionfullmäktige 

Motion – Alternativ till våld, är det dags 
för nästa steg nu? 

Förslag till beslut
Nämnden förslår fullmäktige besluta att 

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av återremittering av ärende efter behandling i presidiet för 
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 2017-03-30 har faktaunderlaget kompletterats 
med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt hur de statliga 
medlen används.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en 
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade: 

 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i 
familjen? 

 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört? 
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län? 
 Krävs resursförstärkningar? 
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för 
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att 
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika 
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn. 

FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära relationer finns 
under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och ungdomshälsa. Stödet gäller 
indikationer på misshandel/övergrepp, bemötande och omhändertagande, tolk, 
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anmälningsskyldighet/sekretess, råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt 
läkarundersökning och vad som ska inbegripas i den.

Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd vid 
mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälso- och 
sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i COSMIC 
(våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till våldsutövare. 

1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län? 
Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är våld? Varför 
är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? Vem utövar våld? Om 
man själv utövar våld - var kan man få hjälp? Samt nationella stödorganisationer 
och fördjupad information. 

Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018. Vid Landstingsfullmäktige 
möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att: 

 Länsövergripande handlings-/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens 
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och 
förankras i verksamheterna. 
- En handlingsplan är framtagen

 med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande 
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer. 
- grundutbildningar är genomförda via föreläsningar i aula, föreläsningar 
för AT- och ST-läkare,  samt vid arbetsplatsträffar på vissa av länets 
vårdcentraler. 
- en webbutbildning kring att ställa frågan om våld och att dokumenter i 
Cosmic håller på att skapas, med hjälp av de utvecklingsmedel som 
landsting/regioner fått från Socialstyrelsen. Arbetet görs tillsammans med 
Region Jämtland Härjedalen och Amphi produktion. Filmerna är planerade 
att vara färdiga 31 maj.

En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov 
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket 
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer 
eller om partnern slutat att bruka våld.

Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har 
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och 
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera 
och erbjuda stöd. 

Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län 
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom 
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 2014-
2018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i 
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och 
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sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och 
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i 
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer 
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats 
maximeras. 

Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot 
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och 
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Steg ett bör vara att få fullt 
fungerande verksamheter utifrån de resurser som finns idag.

Uppföljning av handlingsplan 
Det finns tre lokala verksamhetsnära grupper i länet som är sakkunniga i ämnet 
våld i nära relationer vilka hjälper till att utveckla arbetet och sprida information. 
Dessa lokala grupper hålls samman av regional samordnare vilken även 
medverkar i Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) nationella nätverk.
Arbete som ständigt pågår är:

 Uppdateringar och spridning av FAKTA
 Uppdatering och spridning av hemsida Våld i nära relationer 
 Uppdatering och spridning av regional sida på 1177 Utsatt för våld eller 

hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län?
 Utbildningar vid APT och andra verksamhetsnära möten för vårdgivare
 Arrangera större konferenser/utbildningar 
 Kunskapsspridning och information via regionala nätverksträffar
 Medverka i fokusgruppen Våld i nära relationer vilken ligger under 

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Syftet att genom samverkan utveckla 
länets arbete mot våld i nära relationer, förbättra stödet för drabbade och 
förebygga våldet.

 Medverka vid NCK:s nationella nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och 
kunskapsspridning. 

Beskrivning av nuläget 
Utöver det arbete som ständigt pågår enligt beskrivning ovan läggs mycket fokus 
på skapandet av webbutbildningen samt VERA. Förutom tidigare nämnda 
samverkansparter är även Region Jönköpings läns Kommunikationsavdelning 
inkopplad i satsningen av den två webbutbildningarna.

En två-årig överenskommelse (2017-2018) finns mellan regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) för ”En kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”. Syftet är att jämställdhet och frågor 
om våld i nära relationer ska vara integrerade delar i landstingens kvalitetsarbete 
med sjukskrivning och rehabilitering. Utifrån denna överenskommelse besöker 
sakkunnig länets vårdcentraler för utbildning/information rörande våld i nära 
relationer. 
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Resultatet från en genomförd enkätundersökning har, och kommer att ha, fortsatt 
fokus framåt för att möta verksamheternas behov. De båda webbutbildningarna 
går helt i linje med belysta behov där planering för spridning och implementering 
av dessa pågår. I samband med skapandet av webbutbildningen ses alla dokument 
och formuleringar över för att dessa ska vara inkluderande utifrån HBTQ-
perspektivet. Vidare så sker arbete kring hur ATV på bästa sätt ska verka i 
framtiden.

Socialstyrelsens utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära 
relationer
Region Jönköpings län har fått drygt 950 000 kronor i utvecklingsmedel från 
Socialstyrelsen. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot 
våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har 
bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 
Region Jönköpings län har använt medlen till:

 Enkätundersökning under oktober-december 2016 utifrån regionens 
handlingsplan och Socialstyrelsens vägledning (2014) att hälso- och 
sjukvården bör fråga alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och 
psykiatrisk vård om erfarenhet av våld samt ta upp frågan om våld i alla 
ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.  Syftet med undersökningen 
var att upptäcka eventuellt behov av- och möjliggöra anpassat stöd i 
verksamheterna så att fler väljer att ställa frågor om våld.

 Skapande av en webbutbildning tillsammans med Amphi produktion och 
Region Jämtland-Härjedalen. Utbildningens syfte är att ge 
kunskap/verktyg för att kunna ställa frågan om våld samt att hantera svaret 
och på ett säkert sätt dokumentera i Cosmic. Utbildningen förväntas vara 
klar i slutet av juni 2017.

 VERA - webbaserade utbildning om hälso- och sjukvårdens 
anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. 

 En utökning av ATV i Jönköping att även inbegripa våldsutsatta.  
Psykolog och kurator kommer under 2017 ta emot klienter utsatta för våld 
i nära relation.

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Förvaltningsnamn

Presidium Nämnd Folkhälsa och sjukvård

Motion – Alternativ till våld, är det dags 
för nästa steg nu? 

Inledning 
Med anledning av återremittering av ärende efter behandling i presidium Nämnd 
för Folkhälsa och sjukvård 2017-03-30 kompletteras informationen i ärendet 
faktaunderlag hur handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt hur de 
statliga medlen används.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en 
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade: 

 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i 
familjen? 

 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört? 
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län? 
 Krävs resursförstärkningar? 
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för 
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att 
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika 
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn. 

FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära relationer finns 
under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och ungdomshälsa. Stödet gäller 
indikationer på misshandel/övergrepp, bemötande och omhändertagande, tolk, 
anmälningsskyldighet/sekretess, råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt 
läkarundersökning och vad som ska inbegripas i den.

Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd vid 
mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälso- och 
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sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i COSMIC 
(våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till våldsutövare. 

1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län? 
Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är våld? Varför 
är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? Vem utövar våld? Om 
man själv utövar våld - var kan man få hjälp? Samt nationella stödorganisationer 
och fördjupad information. 

Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018. Vid Landstingsfullmäktige 
möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att: 

 Länsövergripande handlings-/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens 
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och 
förankras i verksamheterna. 
- En handlingsplan är framtagen

 med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande 
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer. 
- grundutbildningar är genomförda via föreläsningar i aula, föreläsningar 
för AT- och ST-läkare,  samt vid arbetsplatsträffar på vissa av länets 
vårdcentraler. 
- en webbutbildning kring att ställa frågan om våld och att dokumenter i 
Cosmic håller på att skapas, med hjälp av de utvecklingsmedel som 
landsting/regioner fått från Socialstyrelsen. Arbetet görs tillsammans med 
Region Jämtland Härjedalen och Amphi produktion. Filmerna är planerade 
att vara färdiga 31 maj.

En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov 
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket 
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer 
eller om partnern slutat att bruka våld.

Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har 
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och 
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera 
och erbjuda stöd. 

Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län 
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom 
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 2014-
2018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i 
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och 
sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och 
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i 
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer 
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats 
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maximeras. 

Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot 
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och 
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Steg ett bör vara att få fullt 
fungerande verksamheter utifrån de resurser som finns idag.

Uppföljning av handlingsplan 
Det finns tre lokala verksamhetsnära grupper i länet som är sakkunniga i ämnet 
våld i nära relationer vilka hjälper till att utveckla arbetet och sprida information. 
Dessa lokala grupper hålls samman av regional samordnare vilken även 
medverkar i Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) nationella nätverk.
Arbete som ständigt pågår är:

 Uppdateringar och spridning av FAKTA
 Uppdatering och spridning av hemsida Våld i nära relationer 
 Uppdatering och spridning av regional sida på 1177 Utsatt för våld eller 

hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län?
 Utbildningar vid APT och andra verksamhetsnära möten för vårdgivare
 Arrangera större konferenser/utbildningar 
 Kunskapsspridning och information via regionala nätverksträffar
 Medverka i fokusgruppen Våld i nära relationer vilken ligger under 

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Syftet att genom samverkan utveckla 
länets arbete mot våld i nära relationer, förbättra stödet för drabbade och 
förebygga våldet.

 Medverka vid NCK:s nationella nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och 
kunskapsspridning. 

Beskrivning av nuläget 
Utöver det arbete som ständigt pågår enligt beskrivning ovan läggs mycket fokus 
på skapandet av webbutbildningen samt VERA. Förutom tidigare nämnda 
samverkansparter är även Region Jönköpings läns Kommunikationsavdelning 
inkopplad i satsningen av den två webbutbildningarna.

En två-årig överenskommelse (2017-2018) finns mellan regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) för ”En kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”. Syftet är att jämställdhet och frågor 
om våld i nära relationer ska vara integrerade delar i landstingens kvalitetsarbete 
med sjukskrivning och rehabilitering. Utifrån denna överenskommelse besöker 
sakkunnig länets vårdcentraler för utbildning/information rörande våld i nära 
relationer. 

Resultatet från en genomförd enkätundersökning har, och kommer att ha, fortsatt 
fokus framåt för att möta verksamheternas behov. De båda webbutbildningarna 
går helt i linje med belysta behov där planering för spridning och implementering 
av dessa pågår. I samband med skapandet av webbutbildningen ses alla dokument 
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och formuleringar över för att dessa ska vara inkluderande utifrån HBTQ-
perspektivet. Vidare så sker arbete kring hur ATV på bästa sätt ska verka i 
framtiden.

Socialstyrelsens utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära 
relationer
Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära 
relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld 
samt arbetet med våldsutövare. 
Region Jönköpings län har använt medlen till:

 Enkätundersökning under oktober-december 2016 utifrån regionens 
handlingsplan och Socialstyrelsens vägledning (2014) att hälso- och 
sjukvården bör fråga alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och 
psykiatrisk vård om erfarenhet av våld samt ta upp frågan om våld i alla 
ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.  Syftet med undersökningen 
var att upptäcka eventuellt behov av- och möjliggöra anpassat stöd i 
verksamheterna så att fler väljer att ställa frågor om våld.

 Skapande av en webbutbildning tillsammans med Amphi produktion och 
Region Jämtland-Härjedalen. Utbildningens syfte är att ge 
kunskap/verktyg för att kunna ställa frågan om våld samt att hantera svaret 
och på ett säkert sätt dokumentera i Cosmic. Utbildningen förväntas vara 
klar i slutet av juni 2017.

 VERA - webbaserade utbildning om hälso- och sjukvårdens 
anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. 

 En utökning av ATV i Jönköping att även inbegripa våldsutsatta.  
Psykolog och kurator kommer under 2017 ta emot klienter utsatta för våld 
i nära relation.

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 26-44
Tid: 2017-03-01, kl 08:00-11:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 36 Återremiss Motion – Alternativ till våld, är det 
dags för nästa steg nu
Diarienummer: RJL2016/1571

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att till presidiets 
sammanträde i april komplettera faktaunderlaget med hur 
handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt hur 
de statliga medlen används.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i en motion en genomlysning i 
syfte att få svar på ett antal frågeställningar kring våld i nära 
relationer. 
Vid Nämnden för folkhälsa och sjukvårds sammanträde 2017-02-
21 återremitterades motionen för en komplettering med hur 
handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt hur de 
statliga medlen används.

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 2017-02-21

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 26-44
Tid: 2017-03-01, kl 08:00-11:20

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 7-17
Tid: 2017-02-21, kl 13:00-15:35

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 13 Motion Alternativ till våld, är det dags för nästa 
steg nu?
Diarienummer: RJL2016/1571

Beslut
Nämnden beslutar att 

 Återremittera motionen till presidiet för en komplettering av 
svaret med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av 
nuläget, samt hur de statliga medlen används. 

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 
Karlsson, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där de 
föreslår en genomlysning i syfte att få svar på ett antal 
frågeställningar kring våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl, S yrkar på återremiss till presidiet för en 
komplettering med följande hur handlingsplanen följs, en 
beskrivning av nuläget, samt hur de statliga medlen används.

Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden en återremittering av 
motionen för komplettering av svaret.

Beslutet skickas till
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 7-17
Tid: 2017-02-21, kl 13:00-15:35

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Lis Melin Sibylla Jämting

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 13-25
Tid: 2017-02-08, kl 08:00-09:50

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 15 Motion – Alternativ till våld, är det dags för 
nästa steg nu?
Diarienummer: RJL2016/1571
Beslut
Nämnden föreslås besluta att

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motionen Alternativ till våld, är 
det dags för nästa steg nu att en genomlysning ska ske i syfte att 
få ett antal frågeställningar besvarade. 
Ett faktaunderlag har tagits fram som nu är underlag för ett beslut 
i nämnden.  

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Information lämnas till nämnden vid sammanträdet.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Motion – Alternativ till våld, är det dags 
för nästa steg nu? 

Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår fullmäktige besluta att 

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
har inkommit med en motion där de föreslår en genomlysning i syfte att få svar på 
ett antal frågeställningar kring våld i nära relationer. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en 
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade: 

 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i 
familjen? 

 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört? 
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län? 
 Krävs resursförstärkningar? 
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för 
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att 
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika 
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn: 

 FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära 
relationer finns under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och 
ungdomshälsa. Stödet gäller indikationer på misshandel/övergrepp, 
bemötande och omhändertagande, tolk, anmälningsskyldighet/sekretess, 
råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt läkarundersökning och 
vad som ska inbegripas i den.
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 Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd 
vid mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälso- 
och sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i 
COSMIC (våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till 
våldsutövare. 

 1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings 
län Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är 
våld? varför är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? vem 
utövar våld? om man själv utövar våld - var kan man få hjälp? nationella 
stödorganisationer och fördjupad information. 

 Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018 Vid 
Landstingsfullmäktige möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att: 
- Länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens 
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och 
förankras i verksamheterna
- Att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande 
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer 

En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov 
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket 
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer 
eller om partnern slutat att bruka våld.

Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har 
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och 
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera 
och erbjuda stöd. 

Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län 
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom 
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 2014-
2018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i 
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och 
sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och 
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i 
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer 
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats 
maximeras. 

Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot 
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och 
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Arbete pågår för att 
verksamheter ska fungera enligt planering.
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REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Förvaltningsnamn

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Motion – Alternativ till våld, är det dags 
för nästa steg nu? 

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och 
Lennart Karlsson, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en 
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade: 

 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i 
familjen? 

 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört? 
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län? 
 Krävs resursförstärkningar? 
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för 
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att 
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika 
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn: 

 FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära 
relationer finns under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och 
ungdomshälsa. Stödet gäller indikationer på misshandel/övergrepp, 
bemötande och omhändertagande, tolk, anmälningsskyldighet/sekretess, 
råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt läkarundersökning och 
vad som ska inbegripas i den.

 Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd 
vid mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälso- 
och sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i 
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COSMIC (våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till 
våldsutövare. 

 1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings 
län Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är 
våld? varför är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? vem 
utövar våld? om man själv utövar våld - var kan man få hjälp? nationella 
stödorganisationer och fördjupad information. 

 Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018 Vid 
Landstingsfullmäktige möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att: 
- Länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens 
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och 
förankras i verksamheterna
- Att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande 
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer 

En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov 
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket 
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer 
eller om partnern slutat att bruka våld.

Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har 
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och 
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera 
och erbjuda stöd. 

Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län 
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom 
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 2014-
2018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i 
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och 
sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och 
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i 
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer 
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats 
maximeras. 

Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot 
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och 
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Arbete pågår för att 
verksamheter ska fungera enligt planering.

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
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Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 111 Informationsärenden  
Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om: 

 Rekrytering pågår av en ersättare efter sjukvårdsdirektör 

Ann-Marie Schaffrath. En verksamhetschef kommer att 

utses som t.f. sjukvårdsdirektör t.o.m. maj 2017.  

 Rekrytering pågår av en smittskyddsläkare efter Peter 

Iveroth som går i pension den 1 mars 2017. 

 Region Jönköpings län har fått full ersättning för sitt arbete 

med SVF (standardiserade vårdförlopp). 

 Ett förslag finns framaget till en sammanslagning av 

psykiatri och rehabilitering, samt medicinsk diagnostik till 

ett verksamhetsområde. 

Information om förslaget ska lämnas till nämnden den 13 

december. 

 Ny motion – Alternativ till våld, är det dags för nästa steg 

nu? (RJL2016/1571) Motionen anmäldes till nämnden vid 

sammanträdet 2016-11-15. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram fakta om hur det 

ser ut idag. Information ska lämnas till nämnden vid ett 

sammanträde i början av 2017.  

 Konsekvensanalys av kompetensförsörjningen ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

Om det uppstår kritiska situationer, finns riskanalyser framtagna 

ur ett kompetens- och/eller patientsäkerhetsperspektiv? 

Information ska lämnas till nämnden den 13 december 

 Rapport med anledning av revisionens tre granskningar som 

genomförts under 2010-2013 (RLJ2016/1151): 

- Återkoppling av missbruks- och beroendevården 

- Folkhälsa för barn 0-5 år 

- Tillgänglig och ändamålsenlig vård för de mest sjuka 

äldre. 

Kort information ska lämnas till nämnden den 13 december. 
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Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

 

 

 Underlag för beslut avseende hantering av 

länsöverenskommelsen och nya lokala överenskommelser 

om samarbete gällande personer med riskbruk, missbruk 

och beroende (RJL2015/1363) 

 Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn 

och unga (RJL2015/1891) 

 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 

Jönköpings län och kring barns och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa (RJL2015/1897) 

Anmälningsärenden till nämnden den 13 december. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

dialog med företrädare inom kommunerna. 

 Verksamhetsplaner och skrivelser från 

samordningsförbunden (RJL2016/264) 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet den 13 

december. 

 

Informationsärenden till nämnden 

 Rapport Tandvård 

Föredragande: Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör 

 Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden 

Fördragande: Axel Ros, chefläkare 

 Månadsrapport per november 2016 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 
 

Maria Frisk   
Rätt utdraget,Intygar 

 

 

Lena Sandqvist 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-05-19 RJL 2017/98

Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Fördjupad månadsrapport tertial 1 2017

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 godkänna fördjupad månadsrapport tertial 1 2017

Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö

 godkänner fördjupad månadsrapport tertial 1 2017 avseende de delar som 
avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april månad en 
fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade månadsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de 
aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Regionens utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på god 
hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. 
God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 
regionfullmäktige fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och nämnderna 
följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter tertial 1 ska 
styrelsen till fullmäktige redovisa en fördjupad månadsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten 
samt ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och 
struktur som beslutad budget bygger på. 

Av de 30 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
fullmäktige angivit som mäts efter första tertialet har 20 mål (67 procent) helt 
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett överskott 
på 43 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 240 
miljoner kronor, detta är 70 miljoner kronor högre än budget. Hela överskottet 
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bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i 
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-19

 Fördjupad månadsrapport tertial 1 2017

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Fördjupad månadsrapport  
Tertial 1 2017 

Region Jönköpings län 
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För ett bra liv i en attraktiv region 

Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och 

personcentrerad vård fortsätter. Öppna jämförelser visar att våra resultat är bland de allra 

bästa liksom patienters och invånares förtroende för vården. 

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med omställningen 

från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral, och från vård till hälsofrämjande 

insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Tillsammansarbetet har 

väckt intresse och presenterats i både nationella och internationella sammanhang. 

Inom handlingsplanen för jämlik hälsa 2016-2017 pågår aktiviteter i länet liksom i arbetet. 

Influensavaccinationskampanjen var framgångsrik och 62 % av personer över 65 år 

vaccinerades, vilket sannolikt är i topp i Sverige. 

Tillgängligheten ligger över snittet i riket, men inom en del områden, främst till utredning 

inom barn- och ungdomspsykiatri är väntetiderna alltför långa. 

I nuläget finns det 4500 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län. 80 % av de 

asylsökande är hälsoundersökta. Hälsokommunikatörer som kan modersmålen och har 

erfarenhet av hälso- och sjukvård arbetars som guider i frågor om hälsa. På folkhögskolorna 

pågår bland annat svenskutbildning för att öka möjligheterna till arbete.  

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Exempel är digitala vårdmöten och 

vårdplanering via video. Förberedelser för att införa en ny version av Cosmic pågår. 

Inom det nationella samarbetet med mål att vara oberoende av bemanningsföretag 2019 

kommer ett beslut om en förstärkt handlingsplan i region Jönköpings län att tas under våren. 

Revidering av Regional utvecklingsstrategi har startat med hjälp av bl a 60 RUS-ombud i 

länet. Den planeras vara klar hösten 2018. Ett projekt för jämställd regional tillväxt har startat 

och arbete med näringslivsutveckling i länet pågår. Planering för höghastighetståg fortsätter i 

nära samarbete med länets stationskommuner och Sverigeförhandlingen.  

Kulturting har genomförts i Nässjö som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för 

2018-2020. 

Resandet fortsätter öka, i den allmänna trafiken har ökat med 2,3 procent och inom 

serviceresor, främst färdtjänst med 2,7%. 

Den medarbetare- och säkerhetsundersökning som genomfördes hösten 2016 följs upp med 

handlingsplaner. Arbetet med Rätt använd kompetens (RAK) pågår, liksom arbete med heltid 

som norm. Förmånscyklar har erbjudits medarbetare, ca 1200 cyklar är under uthyrning. 

Programmet för Hållbar utveckling förverkligas genom handlingsplaner, bland annat pågår en 

webbutbildning för alla medarbetare. 
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Måluppfyllelse och god hushållning  

En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Regionens 

styrning. Denna fördjupade månadsrapport  återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges 

mål uppnås.  

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, 

bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling 

har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.  

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 2017-04-30 Andel 2016-04-30 Andel 

Antal mål som är 
uppfyllda 

11 37 % 17 38 % 

Antal mål som är 
delvis uppfyllda 

9 30 % 16 35 % 

Antal mål som inte 
är uppfyllda 

10 33 % 12 27 % 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

30  41  

 

Efter fyra månader nås 37 procent av målen och sammanlagt 67 procent av målen nås helt 

eller delvis. Av de 10 mål som inte nås avser flertalet tillgänglighet där Region Jönköpings 

län i en nationell jämförelse har en god tillgänglighet.  

Av de mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 som mäts till och med april är målen 

uppfyllda helt eller delvis för 11 av 13 mätetal. Dessa mätetal ingår inte i tabellen ovan. 

Efter första tertialet redovisas ett överskott på 43 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor 

bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 36 miljoner 

kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 13 miljoner 

bättre än budget.  

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 240 miljoner kronor vilket är 70 

miljoner kronor bättre budgeten på 170 miljoner kronor.  

Årets prognostiserade resultat på 240 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393 

miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 633 miljoner kronor. 

Då investeringarna beräknas uppgå till 781 miljoner kronor innebär det att resultatet är 148 

miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 81 procent. I normalfallet och över tid är målet 

egenfinansiering till 100 procent.  
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Folkhälsa och sjukvård  

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

 

Öppna jämförelser, hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra 

undersökningar visar att resultaten är bland de främsta i landet med goda medicinska resultat 

samt patienter och invånare, som är nöjda med bemötande och vård. Samtidigt pågår arbete 

med ständiga förbättringar. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Kontakt med 

vårdcentralen 

100% 100% Samtliga vårdcentraler använder teleQ och besvarar 

alla dagens inkommande samtal. Samtalen har ökat 

med drygt 11 000 jämfört med samma period 

föregående år. 

  Väntetid till besök 

hos allmänläkare inom 5 

dagar 

90% 77% Andelen patienter som fick komma till allmänläkare i 

primärvården inom 5 dagar har försämrats och målet 

för perioden  nås inte. Cirka en tredjedel av 

vårdcentralerna klarar målet. I jämförelse med riket  

ligger regionen strax under snittet våren 2017. Aktivt 

arbete för att nå målet pågår.  

  Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård 

80% 79% Målet för genomförda första besök inom 60 dagar 

uppnås fortsatt inom verksamhetsområde kirurgisk 

vård samt psykiatri och rehabilitering. Inom 

medicinsk vård sker en viss försämring gentemot 

motsvarande period föregående år. 

  Faktisk väntetid till 

besök inom barn och 

ungdomspsykiatrin 

90% 51% Inom barn- och ungdomspsykiatrin noteras försämrat 

resultat vad gäller väntetid till första besök. I en 

nationell jämförelse befinner sig region Jönköping en 

bit över genomsnittet. 

  Faktisk väntetid för 

utredning inom barn- och 

ungdomspsykiatrin samt 

habiliteringen 

90% 0% Den faktiska väntetiden till kvalificerad utredning 

inom barn- och ungdomspsykiatrin är försämrad 

gentemot motsvarande period föregående år. I många 

fall påbörjas åtgärder för att stödja patienter och 

närstående i väntan på att utredning slutförs. 

Nationellt sett ligger region Jönköping en bit under 

genomsnittet. Anledningen är bemanningsproblem.  

  Väntetid till 

undersökning inom 

radiologi och klinisk 

fysiologi 

90% 85% Röntgen visar en förbättrad tillgänglighet där 

samtliga undersökningstyper når mål förutom, MR.  

  Faktisk väntetid till 

operation inom 

specialiserad vård 

80% 78% Den faktiska väntetiden till operationer försämras 

något och en orsak är kapacitetsbrist på grund av 

bemanningssvårigheter.  

  Fått hjälp att lämna 

akutmottagningen inom 

4 timmar 

90% 79% Målet att 90 procent av patienterna som besöker 

akutmottagningen ska vara färdiga och lämna inom 4 

timmar uppnås fortsatt inte och det är en viss 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

försämring gentemot föregående år.  

Tillgängligheten ligger över genomsnittet i riket. 

Totalt sett genomfördes ca 1000 fler besök på 

akutmottagningarna under perioden 2017 i jämförelse 

med motsvarande period året innan. 

  Genomförda 

återbesök inom 

medicinskt måldatum 

90% 68% Medicinskt måldatum avser det datum då det 

planerade återbesöket senast ska genomföras och det 

återstår en del arbete för att uppsatta mål ska uppnås. 

Återbesök är ett nytt mätetal och har inte följts 

kontinuerligt tidigare varför mer analys behövs innan 

säkra slutsatser kan dras. Kapacitets- och 

produktionsstyrning är ett exempel på pågående 

arbete för att förbättra tillgängligheten till återbesök. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och sprida goda exempel utifrån 

personcentrerad vård 
Många olika initiativ pågår kring personcentrerad 

vård. Goda exempel sprids genom att delta på lokala 

och nationella konferenser som till exempel 

utvecklingskraft 

Etik och bemötande Etikrådet har planenligt genomfört nätverksträffar för 

etikombuden på länets tre sjukhus. 

Bemötandeaspekterna är ett ständigt återkommande 

ämne för reflektion och vägledning. Ett nytt 

utvecklingsarbete om studentmedverkan i vården har 

initierats i samarbete med Futurum. Etikrådets 

återkommande spalt i personaltidningen Pulsen hade 

denna gång fokus på hälsofrämjande strategier för 

ensamkommande flyktingbarn. 

Habilitering - ökat behov Under senaste året har förstärkningar genomförts 

inom habiliteringen för att möta ökade behov på 

grund av ökad överlevnad. Det finns nu dietisttjänster 

på samtliga enheter vilket ökar tillgängligheten. 

Förstärkningar har också gjorts med logoped och 

sjukgymnast för målgruppen. Remissinflödet vad 

gällernyanlända har minskat men flera av dem som 

inkom till habiliteringen har mycket stora 

habiliteringsbehov. 

 E-hälsa Under våren har Cosmic TM (operationsplanering) 

införts inom samtliga opererande verksamheter.  

Sedan april används Cosmic Link i den samordnade 

vårdplaneringen med kommunerna. Arbetet med 

förberedelser inför Cosmic R8.1 pågår.  

Digitala vårdmöten utvecklingen fortsätter inom Bra 

Liv Nära, även privata vårdcentraler erbjuder digitala 

vårdmöten.  

Arbete pågår med vårdplanering via video och  

utveckling av webbtidbok och KBT online.  

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 40 av 69 aktiviteter i handlingsplanen för jämlik 

hälsa 2016-2017 pågår. Områden som utmärker sig 

positivt är samverkan med högskolan i utbildning för 

socioekonomisk metodik, insatser för nyanländas 

hälsa samt ungas psykiska hälsa. Även inom 

äldreområdet startas och etableras hälsosatsningar 
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Aktiviteter Analys 

inom bland annat kultur och fysisk aktivitet. 

Standardiserade vårdförlopp Under 2017 har 10 SVF införts, vilket är det antal SVF 

som ska införas under 2017. Resultaten är ofta bland 

de bästa i nationell jämförelse.  

Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård En  arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att ta fram 

förslag på hur tilläggsuppdraget ska utformas.  

Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling Arbete pågår att inventera befintliga 

rehabiliteringsriktlinjer och att utveckla 

länsgemensamma riktlinjer.  

Utveckling av patientinflytande Flera olika initiativ pågår, t ex: 

- modell för brukarstyrd kallelse 

- utveckla patientstyrd inläggning. 

- patientstödjare på en avdelning. 

- patientråd 

- enkäter 

- information, förslagslåda 

- dialog med patientföreningar 

- Patientmedverkan i förbättringsarbete 

 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård pågår arbete inom samtliga 

delprojekt. Syftet är att arbetet ska leda till förflyttning från sluten vård till öppen vård, från 

sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med invånarna 

själva och andra samhällsaktörer. 

Utvärdering och lärande fångas längs vägen och arbete pågår parallellt med ett standardiserat 

utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning.  

Tillsammansarbetet kommer också vara en del i regionens arbete med co-production, 

tillsammans med aktörer i bland annat USA. Tillsammansarbetet har väckt intresse och 

presenterats i både nationella och internationella sammanhang. 

Aktiviteter Analys 

Från akuten till vårdcentralen Utvärderingar visar att allt fler patienter hänvisas rätt. 

Trygg och säker vård och omsorg Under april har Cosmic-Link införts för samordnad 

vårdplanering tillsammans med kommunerna. 

Kroniska sjukdomar Arbete pågår på en vårdcentral med området 

”hjärtsvikt”, en diagnos som tar stor del av 

sjukvårdens resurser.  Arbetssättet ska i nästa steg 

generaliseras till flera vårdcentraler. I förlängningen 

ska arbetssättet implementeras på flera kroniska 

sjukdomar. 

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom Arbete pågår i södra länsdelen.  

Hälsa för livet Flippen har stimulerat innovativa arbetssätt inom 

bland annat sociala mötesplatser, samordnad 

vårdplanering med läsplattor och hälsoguider. 

Hälsocafé och hjärtats hus etableras allt mer. 

Utveckling av hemrehabilitering Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång 
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Aktiviteter Analys 

men behöver utvecklas för att erbjudas i samtliga 

länsdelar. 

 

Asyl och integration 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheterna i asyl och integrationsarbetet. I nuläget finns det 4500 asylsökande barn och vuxna i 

Jönköpings län varav 2400 bor i olika boendeformer 

på Höglandet. 80 % av de asylsökande är 

hälsoundersökta. Mobilt team från tandvård och BVC 

har startat utlagd mottagning på asylboende i Hook. 

Inom ramen för av SKL:s projekt Hälsa i Sverige har 

asylsjuksköterskor, hälsokommunikatörer och kurator 

tillsammans genomfört Hälsoskolor på ca 20 

asylboenden, HVB hem, föreningar, 

medborgarskolor, gymnasium, kyrkor och 

familjecentraler i länet och utbildat närmare 600 

personer. Det hälsofrämjande programmet omfattar 

utbildning och information inom områden som 

egenvård, hälso- och sjukvårds information, sömn, 

stress och oro samt levnadsvanor. I samband med 

hälsoskola erbjuds möjlighet till enskilda samtal och 

rådgivning. Hälsokommunikatörerna ger 

modersmålsbaserad hälsoinformation.  

 

Process och produktion 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 40-, 50-, 60- 

och 70-åringar som 

genomgått hälsosamtal. 

18% 14% För att nå målet ska vårdcentralerna genomföra fler 

samtal per månad under resten av året. 

 Andel 

förstagångsföräldrar som 

genomgått hälsosamtal 

50% 12% Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 

uppgår till 12,4 procent. Målet för första tertialet 2017 

uppgår till 17 procent. 

Andelen genomförda hälsosamtal är i samma nivå som 

motsvarande period föregående år. En del föräldrar 

tackar nej till erbjudandet utifrån att många arbetsgivare 

erbjuder detta inom sin företagshälsovård. 

 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av psykiatrins processinriktade arbetssätt. Arbete pågår inom den sydöstra sjukvårdsregionen 

med att utveckla ett standardiserat vårdförlopp för det 

neuropsykiatriska (NP) utredningsarbetet . 
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Aktiviteter Analys 

Från slutenvård till öppenvård - Utveckling av 

arbetssätt för att möjliggöra en förskjutning från 

slutenvård till öppenvård. 

Det finns en del ingrepp kvar som kan flyttas till 

öppenvårdsoperationer/dagkirurgi, men volymen av 

dessa är liten.  

Arbetet med  patientsstyrd inskrivning är påbörjat. 

Utveckla den palliativa vården Översyn pågår 

Enhet för omhändertagande av berusade personer 

(Tillnyktringsenhet TNE) 
Arbete pågår. 

 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Aktiviteter Analys 

Patientsäkerhet – säker vård alla gånger Arbetssätt för patientsäkerhetsronder är framtaget och 

etablerat, och ronder påbörjade under 2017. 

 

Verksamhetsstatistik 

Primärvård 

 

Tertial 1 2017 Tertial 1 2016 Förändring 2016 

Antal besök läkare     202 355 165 926 36 429 496 929 

Antal besök, annan personalkategori 298 601 298 986 -385 857 811 

        Specialiserad somatisk vård 

 

    

   Tertial 1 2017 Tertial 1 2016 Förändring 2016 

Vårdtid i dagar 

  

75 899 81 542 -5 643 229 926 

Antal besök, läkare 

  

141 306 146 602 -5 296 424 330 

Antal besök, annan personalkategori 103 945 104 347 -402 302 349 

Disponibla vårdplatser (egna) 

 

647 727 -80 662 

Vårdtillfällen      18 298 19 982 -1 684 57 334 

        Specialiserad psykiatrisk vård 

 

    

   Tertial 1 2017 Tertial 1 2016 Förändring 2016 

Vårdtid i dagar 

  

18 358 21 114 -2 756 59 612 

Antal besök, läkare 

  

9 293 8 650 643 25 800 

Antal besök, annan personalkategori 39 286 37 012 2 274 106 334 

Disponibla vårdplatser (egna) 

 

144 149 -5 141 

Vårdtillfällen 

  

1 546 1 585 -39 4 569 

 

Primärvård 

Inom Primärvården sker en kraftig ökning av antalet läkarbesök. Ökningen är nästan 25 

procent eller 36 000 besök. Det är inte länets invånare som söker mer, där syns en liten 

minskning, utan hela ökningen förklaras av en ökad efterfrågan från andra län/regioner. Det är 

de digitala besöken som ligger bakom ökningen. Besök hos annan personalkategori i 

primärvården ligger relativt konstant. 
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Specialiserad somatisk vård 

Inom den specialiserade somatiska vården fortsätter slutenvården att minska. Jämfört med 

motsvarande period 2016 minskar antalet inskrivna i slutenvården med 8 procent. Det 

motsvarar cirka 15 färre inskrivningar varje dag. Även antalet läkarbesök minskar (4 %) 

medan övriga besök är oförändrat. 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Även inom den specialiserade psykiatriska vården minskar antalet inskrivna i slutenvård. 

Minskningen är dock lägre än inom den somatiska vården. Inom den öppna psykiatriska 

vården ökar såväl läkarbesök som övriga besök med 6 procent.  

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Förbättringsarbete, lärande och förnyelse pågår som en naturlig del i hela verksamheten. I 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är utvärdering, lärande och utveckling en 

del i arbetet.  Standardiserat utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning är en viktig 

del i arbetet. 

Ett arbete pågår med framtidens hälso- och sjukvård i samverkan mellan ledning, 

verksamhetschefer, fackliga organisationer, patientföreningar med flera. En plan kommer att 

presenteras under hösten. 

Ekonomi  

Strategiska mål: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

Kostnad per patient (KPP) införs i regionen Region Jönköpings län kommer att leverera KPP-data 

för ortopedi, ögon, kvinnosjukvård, barn, barn- och 

ungdomsmedicinska mottagningar samt infektion för 

2016 till SKL.  

Med hjälp av den nationella databasen som skapas 

kan vi efter sommaren även göra jämförelser med 

andra. 

 

 

Läkemedel  

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge 

patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en 

kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.  

Den förhållandevis låga kostnadsutvecklingen under första tertialet förklaras bland annat av 

lägre kostnader för läkemedel mot hepatit C.  

97



Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport 11(34) 

 

 

Kostnadsutvecklingen på helår förväntas totalt bli 5-6 % vilket är inom budgeterad nivå. 

Prognosen är osäker på grund av nationellt införande av flera nya kostnadskrävande 

läkemedel. 

 

Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård) 

(Belopp  

i mnkr) 

Tertial 1 

2016 

Tertial 1 

2017 

Förändring 

% 

Prognos 

2017 

Diff mot 

budget  

      

Läkemedel* 364,8 367,4 1 1 160,0 10,0 

Beredningar/abonnemang eget 

sjukhusapotek 

5,8 6,5 12 20,3 0,0 

Summa 370,6 373,9 1 1 180,3 10,0 

* Motpart 1 läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive tjänstekostnad dosdispensiering och rabatter 
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Tandvård 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 

hos befolkningen.

Ett ökat antal patienter väljer att teckna frisktandvårdsabonnemang, cirka tjugo procent av 

revisionspatienterna. 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Andel nya patienter 

som fått tid till 

undersökning och 

behandling inom 180 

dagar. 

90% 25% Det är endast sex allmäntandvårdsklinikerna som kan 

ta emot nya patienter för undersökning.  

En del av de asylsökande har stora behov av 

tandvård. Folktandvården genomför en 

generationsväxling inom samtliga yrkeskategorier, 

där vi ser att tiden från nyanställd till erfaren kollega 

tar lång tid. Detta i kombination med vakanser skapar 

köer och förseningar 

  
Specialisttandvården: 

Andel akuta 

remisspatienter som 

väntat mindre än 7 dagar 

90% 100% Specialisttandvården prioriterar och behandlar alla 

akuta patienter direkt. Således ingen kö. 

  
Specialisttandvården: 

Antal remisspatienter 

som väntat mer än 60 

dagar 

0 733 Trots att specialisttandvården är fullbemannad, så är 

det fler inkommande remisser än de som behandlas. 

Orsaken är en ökad efterfrågan på 

specialisttandvården, bland annat på grund av att 

allmäntandvården inte är fullbemannad. 

Allmäntandvården har också fler tandläkare som är 

nyrekryterade och således ej har erfarenhet av 

komplicerad tandvård. Dessutom ser vi inom 

barntandvården en ökad andel remisser till 

narkostandvård på grund av stor mängd karies.  

En del av dessa remisser härrör från nyanlända barn 

och ungdomar. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten Fortlöpande sker åtgärder för att förbättra 

tillgängligheten, dock fortgår generationsväxlingen 

på tandläkarsidan i regionen med svårigheter att 

rekrytera utanför Jönköpings tätort. Vi ser även en 

stor rörlighet hos våra yngre tandläkare. 

Resursfördelning med personal som stöttar kliniker 

med svårigheter sker och kan utvecklas ytterligare. 

Riktade satsningar för asylsökande, 

kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn. 

I takt med att flyktingströmmen avtagit har det också 

blivit lättare för klinikerna att klara vårdbehovet i de 

ordinarie behandlingsrummen och behovet av akuta 

insatser på enskilda flyktingboenden och flytt av 

personalresurser har minskat något. 

Erbjuda nödvändig tandvård Alla med rätt till nödvändig tandvård med 
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Aktiviteter Analys 

tandvårdsbehov erbjuds behandling med förtur inom 

Folktandvården. 

 

Ekonomi 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv tandvård 

Framgångsfaktorer: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Produktivitet mätt 

som produktions-poäng i 

förhållande till arbetade 

timmar 

100 % 101 % Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet. 

Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket 

påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och antal 

helårsanställda. Resultatet visar att produktiviteten 

mätt på detta sätt ökat med drygt 1 % från 

motsvarande period föregående år. 
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Ekonomi Folkhälsa och sjukvård 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Finansiellt resultat 

(organisation) 

0 -4 738 tkr Avvikelsen i förhållande till budget efter fyra månader 

är minus 4,7 miljoner kronor sammantaget för FS 

nämndens områden. 

 

Prognosen för helåret är minus 20,7 miljoner kronor vilket skulle innebära ett förbättrat 

resultat i förhållande till bokslut 2016 (-38,1 miljoner kronor). Prognosen redovisas uppdelad 

på verksamhetsområden och centrala poster: 

Verksamhetsområden: Prognos - 61,3 miljoner kronor 

Det är framförallt verksamhetsområdena Medicinsk och Kirurgisk vård som står bakom 

resultatförbättringen. Dessa områden hade 2016 tillsammans ett negativt resultat på 125 

miljoner kronor som nu beräknas minska till 46,5 mnkr, vilket innebär en förbättring på 

nästan 80 miljoner kronor. 

Medicinsk diagnostik och psykiatri/rehabilitering prognostiserar en positiv avvikelse på cirka 

5 miljoner kronor. 

Däremot finns en oroande resultatutveckling för Vårdcentralerna Bra Liv som beräknar ett 

underskott för helåret på 24 miljoner kronor (2016: -7,7 miljoner kronor). 

Folktandvården har en positiv prognos på cirka 4 miljoner kronor. 

Centrala poster: Prognos + 40,6 miljoner kronor 

Överskott i förhållande till budget per sista april på knappt 8 miljoner kronor. Överskott finns 

framförallt inom läkemedel, regionsjukvården och vårdval primärvård. För helåret beräknas 

en positiv budgetavvikelse på 40,6 miljoner kronor och det är framförallt nämnda områden 

som bidrar till det (läkemedel 11 mnkr, regionsjukvården 15 mnkr och vårdval primärvård 15 

mnkr). Läkemedel avser i huvudsak reserverade medel för Hepatit C. Regionsjukvården 

förväntas utvecklas enligt samma trend som de senaste månaderna. Överskottet inom  Vårdval 

primärvård avser ej utbetalda villkorade ersättningar (hembesök och vårdplaneringar). 
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Regional utveckling 

Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som såväl drivs av 

regionen såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor som 

verksamheter som regionen delfinansierar eller påverkar genom samverkan och 

samproduktion. Det finns många aktörer i regionen som bidrar till hållbar tillväxt och 

utveckling. Enligt regeringens regleringsbrev ska vi genomföra omvärldsanalyser och följa 

länets utveckling, samverka med länets aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och 

hållbar utveckling, bidra till insatser som stödjer utvecklingen genom projekt och driva 

utvecklingen i enlighet med den nationella och regionala utvecklingsstrategin.  

Under 2017 har en revidering av den regionala utvecklingsstrategin startats som involverar 

över 60-talet RUS-ombud som spänner över offentlig, privat och ideell sektor. Uppdraget 

skall jämställdhetsintegreras. Samtidigt har t en uppföljning inletts av den OECD rapport som 

togs fram 2012 vars resultat kommer att inkluderas i RUS-arbetet. Arbetet för 

höghastighetståg är fortsatt en prioriterad fråga och nu arbetas det intensivt med nya 

nationella och regionala transportplaner. Likaså har vi fortsatt stort fokus på samordning kring 

bredbandsutveckling, kompetensförsörjningsfrågor och näringslivsutveckling.  

Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena: 

 Arbetsmarknad och näringsliv 

 Kunskap och innovation 

 Livsmiljö 

 Samhällsplanering 

Arbetsmarknad och näringsliv 

Inriktningsmål  

En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter 

befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat 

näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 

Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens som 

skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad. 

Mätbara målvärden  

Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.   

(Mäts årligen, kommer troligen inte att uppnås) 

 

Aktiviteter: 

På strategisk nivå lyfts nyföretagande i styrelserna för Almi och Science Park som båda är 

aktörer som bidrar till att nya företag skapas. Till exempel följer Almi upp antalet 

generationsskiften som de finansierar. Därtill ger Almi extra stöd till personer av utländsk 

härkomst som vill starta eget. Denna verksamhet har gett goda resultat och permanentas nu 

inom Almi. Inom Science Park mäter man antalet idéer per år som omvandlas till företag.  
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Regionen finansierar Ung Företagssamhet som drivs på gymnasierna i syfte att öka intresset 

för företagande. Vi stöttar även en särskild UF satsning på personer med utländsk härkomst 

för att öka intresset för företagande. Därtill får ytterligare 91 ungdomar stöd att starta 

sommarföretag i sommar via Ung Drive.  

Regionen finansierar Coompanion som syftar till att öka intresset för socialt företagande och 

kooperativt företagande. Genom ett välutvecklat samarbete med alla kommuner och Science 

Park finns coacher i alla kommuner som hjälper personer med intresse av att starta eget. 

Kurser och seminarier arrangeras. 

Mätbara målvärden  

Antal nystartade företag som efter fem år finns kvar och har en omsättning på minst 500 000 

kronor ska öka 

Lönesummeutvecklingen ska närma sig riksgenomsnittet. ( mäts årligen) 

Lönesummeutvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner 

minska. (mäts årligen) 

Aktiviteter: 

Ökad tillväxt skapar ökning av lönesumman. För att stödja företagen finns ett brett spektrum 

av stöd som regionen finansierar. För stöd i export och importrådgivning finns EEN och 

Business Sweden, för affärsrådgivning och finansiering Almi och Science Park, för företag i 

kris erbjuder Företagsjouren hjälp, för hjälp att starta eget finns Nyföretagarcentrum och 

coacher i alla kommuner. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering, 

produktutveckling, hållbarhetsarbete. Verksamhetsstöd och projektstöd till företag och till 

företagsutveckling uppgår till ca 35 miljoner kronor om året. För att öka förädlingsvärdet i 

företag behövs resurser för forskning och utveckling. Regionen finansierar ett antal 

forskningsinsatser tillsammans med Jönköping University och näringslivet för att stärka FoU i 

länet. Innovation bidrar också till tillväxt och flera studier visar på korrelationen innovation, 

mångfald och vikten av blandade branscher för utveckling.  

På strategisk nivå arbetar vi utifrån den nyligen framtagna Regionala Innovationsstrategin. 

Likaså är samverkan mellan alla länets näringslivschefer och regionen en viktig strategisk 

plattform för näringslivsutveckling och kunskapsinhämtning. Regionen driver även projekt 

för att öka utländska direktinvesteringar i länet då nya företag kan komplettera befintliga 

företag och på så vis skapa mervärde och tillväxt. Vi driver ett projekt för jämställd regional 

tillväxt för att öka jämställdheten i vårt näringsliv och öka kunskapen om sambandet mellan 

ökad jämställdhet och ekonomisk hållbar utveckling.  

Mätbara målvärden   

Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka. (mäts årligen) 

Aktiviteter: 

På strategisk nivå drivs påverkansarbete för att stärka kunskapen om Jönköpings län som en 

attraktiv region med många möjligheter för högutbildade personer. Detta handlar t ex om att i 

nationella sammanhang informera om antalet högutbildade vi har inom vår egen verksamhet 

samt våra goda resultat inom t ex sjukvården. Vi lyfter fram det faktum att vi har flera statliga 

verk och ett antal framgångsrika industrier samt en expansiv högskola med stark koppling till 
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näringslivet. Region Jönköpings län klättrade snabbast i Nordregios mätning 2016, som den 

region med störst utveckling.  Spridning av dessa resultat är viktig. Ju bättre vi blir på att öka 

kunskapen om regionen som en attraktiv plats desto fler tror vi kommer att vilja flytta hit. 

Projekt såsom Den förste ingenjören, praktik i företag för utländska master studenter, 

satsningar på kultursektorn mm bidrar också till intresset för högutbildade att hitta hit och 

erbjudas arbete.  

Mätbara målvärden   

Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas. (mäts av 

arbetsförmedlingen årligen) 

Aktiviteter: 

Inom kompetensplattformsuppdraget ingår alla grupper i samhället. På strategisk nivå för vi 

samtal med arbetsförmedlingen kring hur vi gemensamt kan bidra till förbättrad integration. 

Idag ligger integrationsuppdraget på Länsstyrelsen, som  samverkar med kommunerna och 

regionen . Genom att utöka antalet YH platser i länet kan vi lösa såväl företagens 

kompetensbrist och minska etableringstiden. Därför är denna fråga så viktig för regionen. 

Regionen driver svenska för akademiker med vårdutbildning på våra folkhögskolor. Vi 

finansierar projekt för att utländska akademiker från JU skall få göra praktik på företag i 

regionen då praktik är en bra väg in i arbetslivet. Inom de samverkansgrupper som finns i 

kompetensplattformen utbyts goda idéer och metoder för förbättrad kompetensförsörjning. 

 

Kunskap och innovation 

Inriktningsmål 

Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och 

hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald. 

Mätbara målvärden  

Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska närma 

sig rikssnittet. (mäts årligen) 

 

Aktiviteter: 

På strategisk nivå arbetar vi utifrån vårt kompetensplattformsuppdrag. Vi har nätverk där alla 

länets studievägledare ingår, vi lyfter frågan om fler utbildningsplatser till länetshögskola till 

nationell nivå och vi finansierar ett projekt som heter Arbetsmarknadskunskap som ökar 

elever, lärares och föräldrars kunskap om vår regionala arbetsmarknad och vilka utbildningar 

som leder till jobb. 

 

Mätbara målvärden  

Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år. 

Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år. (mäts årligen) 

Aktiviteter: 
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Då vi i år fick färre YH platser än tidigare år och dessutom inte fick några platser till området 

tillverkning och produktion arbetar vi både på politisk och tjänstemannanivå med att  påverka 

yrkeshögskolemyndigheten, näringsdepartementet och utbildningsdepartementet.. Projektet 

Arbetsmarknadskunskap syftar också till att öka kunskapen om de utbildningar som leder till 

jobb men som inte är så populära att välja. 

 

Mätbara målvärden  

Andelen gymnasieavhopp ska minska. (mäts årligen, förväntas uppnås).  

Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i 

förhållande till föregående år. ( mäts årligen) 

 

Antalet utbildningsplatser i ett län påverkar utbildningsnivån. Regioner ellerkommuner som är 

aktiva i internationell samverkan och i att attrahera forskningsmedel och projektmedel har 

ofta en högre innovationsförmåga. Mångfald och jämställdhet är faktorer som bidrar till 

tillväxt. Regionen arbetar med dessa områden på strategisk nivå genom påverkan nationellt 

och internationellt tex. inför EUs nya budget 2020 och på projektnivå där vi finansierar 

produktutveckling i samverkan med akademi och näringsliv, tex. forskningsmiljön SPARK 

eller vårt gemensamma forskningsprogram med JU. 

 

Kunskap och innovation, egen verksamhet 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat 

efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering 

och inriktning.  

Första ansökningen till gymnasieskolan visar en försiktig ökning för naturbruksgymnasierna. 

Ett samverkansavtal mellan Stora Segerstad och Halmstads kommun har tecknats, som 

troligtvis innebär ett ökat antal elever från Halmstad. Hylte kommun är intresserade av ett 

liknande avtal. 

Strategiska mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning 

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

Folkhögskolor och gymnasieskolor har mätetal som följs årsvis. 

Inom gymnasieskolan pågår arbete för att öka andelen som slutför sin utbildning. 

 

Process och produktion 

Verksamhetsstatistik 

Utbildning 

  

Tertial 1 2017 Tertial 1 2016 Förändring 2016 

105



Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport 19(34) 

 

 

Egna folkhögskolor - elevveckor 8 586 6 660 1 926 13 711 

Övriga folkhögskolor – elevveckor 

(enbart år)  0 0 0 33 748 

Summa 

   
8 586 6 660 1 926 47 459 

        

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 6 966 6 946 20 13 244 

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 1 153 1 483 -330 2 825 

Summa 

   

8 119 8 429 -310 16 069 

 

Uppdragsutbildning har minskat. Från och med 2017 förlägger Sveriges lantbruks-

universitet 16 platser på sin skogliga basårsutbildning till Stora Segerstad. Platserna är fyllda 

och utbildningen startar i augusti. 

Livsmiljö 

Inriktningsmål 

Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö 

som är attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län 

Mätbara målvärden 

Målvärdena utgör grund för att mäta hur väl regionens insatser ligger i linje med målen. 

Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda eller bidra till att följande mål nås: 

Länets negativa flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto. 

Aktiviteter:  

Genom ökad invandring har vi haft ett positivt flyttnetto men sannolikheten att man väljer att 

bo kvar på orten hänger samman med möjligheten att få jobb och bostad. 

Matchningsutmaningen är stor för många företag. För att behålla invånare i länet är 

validering, utbildning, praktikmöjligheter, instegsjobb mm viktiga. Därför är samverkan inom 

kompetensplattformsuppdraget viktigt och vår samverkan med Arbetsförmedling och 

kommuner likaså.  

Upplevelsen av att en plats är attraktiv för en familj eller en individ väger minst lika tungt 

som ett jobb eller en bostad. Regionens roll som kulturbärare har en stor påverkan för länets 

attraktivitet och många kulturutövare får regionala stöd. Likaså spelar den ideella sektorn en 

stor roll för en attraktiv livsmiljö. Många föreningar får stöd från regionen. 

 

Livsmiljö, egen verksamhet  

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare 

ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och 

kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i 

Jönköpings län. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Publik Smålands 

Musik och Teater -

 Kulturhuset Spira 

26 000 23 630 Att Smålands Musik och Teater inte når målet beror 

till största delen på Romeo och Julia, Strawberry 

Fields och Unga Spiradagen. Samtliga tre är egna 

produktioner som haft mindre publik än prognosen. 

  Publik Smålands 

Musik och Teater -

 utanför kulturhuset Spira 

12 000 14 531  

  Publik vid 

föreställningar för barn 

och ungdom 

12 000 13 043  

  Andel kommuner 

inom länet där det varit 

föreställningar eller 

annan kulturverksamhet 

77% 100%  

 

Process och produktion 

Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället 

Framgångsfaktor: Samverkan sker med olika aktörer inom kulturområdet 

Kulturting har genomförts som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för 2018-2020. 

 

Verksamhetsstatistik 

Smålands Musik och Teater *) 

 

Tertial 1 2017 Tertial 1 2016 Förändring 2016 

Totalt antal publik 

  

38 161 34 964 3 197 119 576 

Totalt antal föreställningar 

 

254 188 66 1 441 

Publik per föreställning 

 

150 186 -36 83 

*) exkl Teateri 

       

Ekonomi Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Finansiellt 

resultat (organisation) 

0 3 802 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 

Nettoresultatet är positivt för perioden. Det är 

folkhögskolorna och kultur och utveckling som 

redovisar positivt resultat på 1,5 mnkr. Det positiva 

resultatet beror på utökat statligt bidrag för 

etableringskursen genom fler erhållna veckor. 

Smålands Musik och Teater och 

bidragsverksamheten har underskott på 0,6 mnkr (se 

vidare prognoskommentarerna). 

Bidragsverksamhetens underskott på 0,4 mnkr 

kommer att försvinna under året. 

Centrala anslag 

För projektmedel finns ett överskott under det första 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

tertialet. 

 

Prognos helår 2017 

För verksamhetsområdet Utbildning och kultur som innefattar regionens skolor, kulturbidrag 

samt Smålands Musik och teater prognositiseras ett litet underskott för helåret 2017. För de 

centrala anslagen råder budgetbalans. 

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar på ett underskott på 0,9 mnkr. 

Folkhögskolornas resultat beräknas bli ett överskott på 1,5 mnkr. Förklaringen är att staten 

utökat elevveckovolymen kraftigt, ca 1700 veckor. Tillskott har skett för såväl etableringskurs 

för nyanlända som extra förstärkning till allmän och särskild kurs. 

Smålands Musik och Teaters prognos ser inte ut att nå ekonomisk balans för innevarande år. 

Prognosen visar på ett underskott på 2,2 mnkr. Anledningen är främst att intäktsmålet inte 

uppnåtts för varken konferenser eller produktioner. Det största enskilda underskottet avser 

Romeo och Julia. 

Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,2 mnkr. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Skolorna beräknas att sänka balanserat 

underskott från tidigare år med 3,3 mnkr. Elevtillströmningen ser fortsatt bra ut. 

Centrala anslag 

Budgeten för bidragsgivning till olika organisationer förväntas inte ge någon budgetavvikelse 

för helåret 2017. 

För projektmedel (regionala utvecklingsmedel) finns ett överskott för det första tertialet, men 

som följd av redan intecknade projektsatsningar under kommande del av året förväntas ett 0-

resultat för helåret 2017. 

Samhällsplanering 

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området 

involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och 

attraktiva miljöer. 

Infrastrukturplanering – aktiviteter: 

Arbete med ny regional och nationell trafikplan pågår. Vi arbetar samtidigt med gällande 

trafikplan som fokuserar på fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan 

och Y:et ( Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö) samt på stråken Nässjö-Oskarshamn, 

Nässjö – Vetlanda och Värnamo- Halmstad. I december 2017 kommer Sverigeförhandlingen 

att presentera sin slutrapport. Regionen för ett aktivt arbete i denna fråga där vi nyligen 

arrangerade en nationell konferens ihop med Sverigeförhandlingen i Jönköping. Vi har även 

gemensamma arrangemang i Almedalen.  

Bostadsplanering – aktiviteter: 
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Regionen driver ett projekt för utveckling av struktur och stråkbilder för att skapa underlag 

för en samlad hållning kring bostadsbyggnation och samhällsutveckling. Därtill finansierar 

regionen ett antal samverkansprojekt som syftar till att få in flera aktörer i 

samhällsplaneringsutvecklingen. T ex drivs ett projekt med Jönköping, Habo och Mullsjö 

kommun i syfte att se hur de på bästa sätt kan utveckla bostadsbyggnationen i samband med 

ny höghastighetsbana.  

Bredband och digitalisering - aktiviteter: 

Regionens bredbandssamordnare har en roll att samla länets aktörer och analysera och se hur 

utvecklingen av bredbandsutbyggnad går i länet. Vi ligger under rikssnittet för 

bredbandsutbyggnad men alla kommuner arbetar aktivt med frågan och både Aneby och 

Värnamo har snart 100 % täckning. Detta arbete sker i nära samarbete med PTS och 

Länsstyrelse. Digitaliseringen är en av vår tids största utmaningar och möjligheter. Regionen 

finansierar ett antal projekt som ökar kunskapsnivån kring digitalisering, som bidrar till 

utvecklingen av nya affärsmöjligheter mm. 

 

Samhällsplanering, egen verksamhet 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Andel nöjda kvinnor 

och män index NKI -

 allmän trafik - alla 

länsbor 

60%  P g a ny leverantör och omformulerade frågor i 

Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där 

det går att göra relevanta jämförelser. Svensk 

Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer 

information hur detta ska hanteras. 

  Andel nöjda kvinnor 

och män index NKI -

 allmän trafik - resenärer 

73%  P g a ny leverantör och omformulerade frågor i 

Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där 

det går att göra relevanta jämförelser. Svensk 

Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer 

information hur detta ska hanteras. 

  Andel nöjda kvinnor 

och män index NKI -

 serviceresor 

85% 81% Resultatet har sjunkit med ett par procentenheter 

jämfört med föregående år. Det kan relateras till 

kvalitetsbrister hos ett par av trafikföretagen. 

Dessutom gör det ökade resandet t ex att det kan bli 

andra avresetider än kunden önskat liksom längre 

restider.  

 

Framgångsfaktorer: Prisvärd 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Andel nöjda kvinnor 

och män index NKI -

 prisvärdhet 

50%  P g a ny leverantör och omformulerade frågor i 

Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där 

det går att göra relevanta jämförelser. Svensk 

Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer 

information hur detta ska hanteras. 
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Process och produktion 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande, bra infrastruktur. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Antal resor Ökning 

med 3,5% 

2,3% Ackumulerat uppvisar resandet en ökning på 2,3%. 

Bland trafikslagen återfinns störst resandeökningar 

inom Krösatågen. Resandet med ungdomskortet ökar 

fortfarande kraftigt. Jämfört med samma period förra 

året är ökningen 7,2 procent. 

  Antal påstigande/mil 9 9,7 Antalet påstigande har ökat jämfört med föregående 

år. Produktionen i antal mil är i stort sett oförändrad. 

Verksamhetsstatistik 

Länstrafik 

   

Tertial 1 2017 Tertial 1 2016 Förändring 2016 

Antal resor - buss och tågtrafik (miljoner) 7,9 7,8 0,1 22,4 

Andel regelbundna resenärer (% av länets inv) 25% 27% -2% 27,2% 

Antal serviceresor (tusental) 

 

232 226 6 669 

 

Ekonomi Trafik, infrastruktur, miljö 

Strategiska mål: Kostnadseffektivt trafikutbud 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Kostnad per resenär 

- km (serviceresor) 

Inte öka 

mer än 

index 

16,25 

kr/km 

16,34  

kr/km 

Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat 

jämfört med föregående år. Fler fordon har tillkommit 

vilket ökar kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör 

att samplaneringen försämras. 

  Skattefinansiering -

 allmän trafik 

60 % 64% Högre kostnader under första tertialet samt något lägre 

intäkter ger en högre skattefinansieringsgrad än 

budgeterat. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Finansiellt resultat 

(organisation) 

0 -15 818 tkr Länstrafikens finansiella resultat 

Total ackumulerad budgetavvikelse för det första 

tertialet uppgår till -16 mnkr varav den allmänna 

trafiken -16,6 mnkr och serviceresor +0,6 mnkr. 

Allmän trafik - intäkter (-2,9 mnkr) 

Försäljningen i april månad nådde inte riktigt budget. 

Ackumulerat är underskottet ca 2,6 mnkr vilket beror 

både på egen biljettförsäljning men också på att 

intäkterna via Resplus inte når budgeterad nivå. De 

totala biljettintäkterna har ökat med ca 9 procent jmf 

med förra året t o m april vilket tyder på att 

prishöjningarna vid årsskiftet haft effekt. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prishöjningarna var större för resor inom 2-zoner och 

län (enkel, reskassa) framförallt för att öka 

resplusintäkterna och dessa har nu ökat med ca 22 % 

jämfört med förra året, men når alltså ännu inte 

riktigt budget. 

Allmän trafik - kostnader (-13,7 mnkr) 

Ett flertal regleringar efter första kvartalet har 

påverkat resultatet negativt. 

 En fördyring på ett bussavtal pga 

överskridna frivolymer. 

 Kvartalsavräkningarna efter första kvartalet 

på bussavtalen då volymer och index 

regleras, innebar ytterligare utbetalningar 

där den största anledningen var att 

dieselindex ökade kraftigt. 

 Slutreglering avseende kostnader för 

Västtågen 2016 blev högre än vad som var 

uppbokat vid årsbokslutet. 

Inom Krösatågen fortsätter vissa tågturer att ersättas 

med buss vilket medför fortsatt ökade kostnader; tom 

april ca 6,5 mnkr. 

Serviceresor (+0,6 mnkr) 

I april minskade antalet serviceresor jämfört med 

förra året vilket till stor del beror på skillnader i 

antalet helgdagar, vilket medförde ett överskott för 

månaden. Visst underskott finns avseende 

trafikkostnader (både färdtjänst och sjukresor) men 

de kompenseras av ökade egenavgiftsintäkter samt 

viten från entreprenörer. 

 

Prognos helår 2017 

Länstrafiken 

Prognosen är beräknad utifrån det som bedöms kan åtgärdas under året. Detta innebär att vissa 

utökningar skjuts på framtiden. 

Av det prognostiserade underskottet på 28,5 mnkr ingår poster av engångskaraktär med ca 15 

mnkr (ersättningstrafik för Krösatågen samt restposter från 2016). 

Fokus på arbetet är att få budget i balans till budgetår 2018. Bedömningen är att det krävs att 

vissa linjer med låg beläggning tas bort samt att biljettpriserna behöver höjas med mer än 

index. Dessutom kan det bli nödvändigt att ta i anspråk en del av kommande budgetmedel 

som är avsett för utökningar enligt Trafikförsörjningsprogrammet. 

För att hantera det kvarstående underskottet på ca 15 mnkr genomförs nu analyser för att se 

vad som ytterligare går att justera vad gäller t ex utglesning vissa turer som ej är i 

pendlingsläge. Översyn görs också av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss. 

Centrala anslag 
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Budgeten innehåller bidrag till flygplatsen (6 mnkr), valutaeffekt på skulden avseende 

kapitaltäcknings-garanti för Flyglinjen samt regionala utvecklings-medel (TIM-delen på 3 

mnkr). 

Samtliga delar förväntas uppnå budgetbalans för 2017.  
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Medarbetare 

Strategiska mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Medarbetarsamtal 90% 90% Målet uppfyllt för regionen som helhet.  

  Personalhälsa -

 sjukfrånvaro 

5,5% 5,4% Sjukfrånvaron har minskat för regionen som helhet 

jämfört med samma period föregående år. Ett aktivt 

arbete pågår i verksamheterna när det gäller både 

hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och 

insatser men även med rehabilitering av pågående 

sjukskrivningar. 

  
Kompetensutvecklingspl

an 

90% 85%  Ökning i jämförelse med förra året. Arbete pågår med 

att nå måluppfyllelse under året 

 

Aktiviteter Analys 

Heltid som norm Arbete pågår inom hälso- och sjukvården. Det var ca 

140 som anmälde intresse för utökad 

tjänstgöringsgrad under 2016 Hittills har 100 av 

dessa fått sina önskemål tillgodosedda.   

Rätt använd kompetens (RAK) Arbete pågår med RAK i hela verksamheten. Det 

särskilda projekt som löpt sedan 2016 kommer att 

avslutas under 2017. Avsikten är att projektet ska 

bidra till att utveckla och tillhandahålla gemensamma 

metoder, verktyg och arbetssätt så att verksamheten 

därigenom använder sina resurser och kompetenser 

på bästa möjliga sätt. 

Bemanningsföretag Arbete pågår med att uppnå ett oberoende av inhyrd 

personal genom åtgärder som skapar stabila, 

kontinuerliga läkar- och sjuksköterskekontakter som 

är viktiga för patienterna och patientsäkerheten och 

som leder till högre kvalitet och lägre kostnader. En 

särskild handlingsplan har utarbetats som ska 

behandlas på Regionstyrelsen i juni. 

 

Årsarbetare 

Regionen mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många årsarbetare 

som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och 

frånvaro. 

I genomsnitt har regionen totalt ökat 123 faktiska årsarbetare under jan - apr 2017 jämfört 

med 2016. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. Ökningen av 

anställda årsarbetare är 193 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 70 årsarbetare 

blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.  
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Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 2017-

2016 

  Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda  162 

Ökning av visstidsanställda          51 

Minskning av timavlönade -20 

Summa förändring årsarbetare 193 

Ökad frånvaro (färre i arbete) -70 

Ökning av faktiska årsarbetare 123 

 

Samtliga verksamhetsområden förutom Medicinsk vård har ökat i faktiska årsarbetare i 

förhållande till samma period föregående år. Uppdelat på personalgrupp så är det en ökning 

av sjuksköterskor. Läkargrupperna och tandsköterskor har minskat, övriga grupper har ökat. 

Trots ökning av sjuksköterskor finns vissa lägen med svårigheter att bemanna en del 

vårdavdelningar. Inför sommaren är tillgången på vikarier liten, vilket kräver särskild 

planering.  En verksamhetsövergång av personliga ombud från kommunerna till regionen 

samt övertagande av en tidigare privat vårdcentral bidrar till ökningen.  

Det har även förekommit omflyttningar som påverkar den interna fördelningen av personal 

mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Det handlar bland annat om de 

förändringar som skedde under 2016 med ett länsgemensamt rehabiliteringscentrum och 

förflyttning av personal och verksamhet mellan geriatriska kliniken och ortopeden/ 

reumatologi. 
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Miljö, stöd och service 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Avtalstrohet inköp 90% 94% Fortsatt god måluppfyllelse 

Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta  

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Levererad energi 

värmeförbrukning 

87,5 

kWh/m2 

92,5 

kWh/m2 

Uppnår inte målsättning, men har en minskad 

förbrukning jämfört med föregående år. Under 

sommar/höst 2017 kommer energibesparande 

åtgärder inom hållbarhetsprogrammet att genomföras 

successivt. 

  Levererad energi 

elförbrukning 

80 

kWh/m2 

80,1 

kWh/m2 

Uppnår inte målsättning, men har en minskad 

förbrukning jämfört med föregående år. 

Energibesparande åtgärder pågår enligt 

hållbarhetsprogrammet, bland annat 

utomhusbelysning Värnamo, fläktbyten hus F4 

Ryhov, avveckling ångpanna Ryhov och fläktbyten i 

Eksjö. 

 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Tjänsteresor, antal 

km egen bil (privatbil) 

-10 % -12,3 %  

  Tjänsteresor, antal 

km poolbil (korttid) 

-10 % -6,6 % Ett minskat nyttjande av bilpoolsbilar under tertial 1 

2017 jämfört med föregående år 

  Andel miljöbilar 

inom regionen 

75 % 73,7 % En ökande andel miljöbilar (MB2013) för bilinköp 

under tertial 1. I nytt ramavtal ställs krav enligt 

nationens miljöbilsdefinition. 

 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt 

Arbete pågår med att minska användning av engångsmaterial och att utveckla metoder för att 

följa upp miljömässiga krav som ställs i upphandlingar.  

Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara 

Vi arbetar för tillit, förtroende, likabehandling hos invånare, samarbetspartners och på våra 

arbetsplatser. 
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Arbete med tillit, likabehandling och mångfald på våra arbetsplatser pågår inom folkhälso-

enheten, HR och kommunikationsavdelningen. Webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning 

pågår under hela 2017.  

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor 

utifrån en tydlig kemikaliestrategi.  

 

Arbete pågår med att minimera mängden hormonstörande ämnen i varor som upphandlas.  

 

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller 

svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi 

ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Andel 

svenskproducerat oberett 

kött, mjölk och ägg 

87 % 82,5 % Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under 

2017. 

  Andel svenskodlad 

frukt och grönt 

14 % 18,8 % Ny upphandling av frukt & grönt genomförs under 

2017. 

  Andel MSC-märkt 

fisk och skaldjur 

64 % 73,9 % Ny grossistupphandling genomförs under 2017 

  Andel ekologiska 

livsmedel 

45 % 41,4 % Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under 

2017. 

  Andel kaffe, te och 

kakao med sociala och 

etiska krav 

85 % 85,4 % Ny grossistupphandling genomförs under 2017 
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Ekonomi Region Jönköpings län 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Finansiellt resultat 

(organisation) 

0 44 505 tkr Efter april månad avviker resultatet för regionen med 

44 505 tkr mot periodiserad budget.  

 

Resultatet bättre än budget  

Efter första tertialet redovisas ett överskott på 43 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor 

bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 36 miljoner 

kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 13 miljoner 

bättre än budget.  

Finansnettot för tillgångar visar 13 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende 

på reavinster/förluster samt att orealiserade nedskrivningar gjorts med 9 miljoner kronor. 

Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 8 miljoner kronor bättre än 

periodbudget. 

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 240 miljoner kronor vilket är 70 

miljoner kronor bättre budgeten på 170 miljoner kronor. Däremot är det en resultatförsämring 

mot 2016 med 80 miljoner kronor trots att 2016 påverkades av kostnader av engångskaraktär 

på cirka 50 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 042 miljoner kronor vilket är 47 miljoner kronor 

lägre än budget. Skatter och statsbidrag beräknas till 10 307 miljoner kronor vilket motsvarar 

71 miljoner kronor högre än budget.  

Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 265 miljoner kronor, vilket är 118 miljoner 

kronor bättre än budget.  

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 179 miljoner kronor, vilket är 71 miljoner 

kronor sämre än budget, och även 54 miljoner lägre än 2016. Främst beror budgetavvikelsen 

på att nettot av reavinster/förluster och de orealiserade nedskrivningarna beräknas bli 53 

miljoner kronor sämre än budget, samtidigt som finansintäkterna i form av utdelning och 

ränteintäkter beräknas till 10 miljoner kronor lägre.  

Värdesäkring av pensioner beräknas till 204 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor lägre 

än budget till följd av lägre basbeloppsuppräkningar. 

Prognostiserat resultat motsvarar 2,3 procent av skatter och statsbidrag. Egenfinansierings-

målet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade investeringarna överstiger resultatet 

exklusive avskrivningar med 148 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 81 procent. 

Målet är i normalfallet och över tid 100 procent men i årets budget överstiger investeringarna 

resultatet exklusive avskrivningar med 255 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. 
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Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 

Tertial 

1:2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse   

årsbudget 

Utfall 

Tertial 

1:2016 

Bokslut  

2016 

Intäkter  724 2 107  643 2 039 

Kostnader  -3 956 -11 756  -3 752 -11 288 

Avskrivning  -126 -393  -126 -385 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-3 358 -10 042 47 -3 236 -9 634 

 

Skatteintäkter  2 709 8 128 28 2 603 7 801 

Generella statsbidrag/komm utjämning  716 2 179 43 669 2 045 

Resultat före finansnetto  67 265 118 37 212 

Finansnetto tillgångar  44 179 -71 47 233 

Finansnetto skulder/pensioner  -68 -204 23 -50 -129 

Årets resultat  43 240 70 34 316 

  

Verksamhetens nettokostnad ökar mindre än planerat 

Nettokostnaden beräknas bli 10 042 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor lägre än 

budget. Nettokostnadsökningen blir 4,2 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på 

4,7 procent. I 2016 års nettokostnader finns händelser av engångskaraktär som är 

jämförelsestörande på så vis att de ökade 2016 års nettokostnad: 

- Nedskrivning anläggningstillgångar 2016 -39 miljoner kronor 

- Avsättning infrastrukturinvestering 2016 -10 miljoner kronor. 

Justerat för dessa jämförelsestörande poster beräknas nettokostnadsökningen bli 4,8 procent. 

Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 4,7 procent.  
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-

avvikelse 

Prognos-

avvikelse 

Kostnads-

omslutning 

Avvikelse  

i procent 

FS -5 -21 -10 659 -0,2 

 varav verksamhetsområden -10 -61 -9 050 -0,7 

 varav centralt 5 40 -1 609 2,5 

ANA 4 -1 -473 -0,2 

 varav verksamhetsområde 1 -1 -423 -0,2 

 varav centralt 3 0 -50 0 

TIM -16 -28 -1 230 -2,3 

 varav verksamhetsområde -16 -28 -1 220 -2,3 

 varav centralt 0 0 -10 0 

RS 34 63 -2 609 2,4 

 varav verksamhetsområden 15 18 -2 297 0,8 

 varav centralt 19 45 -312 14,5 

RS Övergripande 18 32 -185 17,4 

 varav internränta -4 -12 76 -15,8 

 varav pensioner mm 22 44 -261 16,8 

RF 1 1 -16 8,1 

Totalt 36 47 -15 173 0,3 

 

Personalkostnader ökar mer än avtalsökning 

Personalkostnaderna beräknas öka med 3,6 procent. Avtalsökningen utgör 3,0 procent. Den 

prognosticerade kostnadsökningen är därmed cirka 25 miljoner kronor högre än 

avtalsökningen.  

Skatteintäkterna överstiger budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 128 miljoner kronor 2017 vilket är 28 miljoner kronor 

högre än budgeten. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

bedömning i april, vilken på totalen även var samma i februari. 

  

119



Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport 33(34) 

 

 

Statsbidrag och utjämning bättre än väntat  

Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr Tertial 1  

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse   

årsbudget 

Bokslut 2016 

Inkomstutjämning 549 1 648 +27 1 543 

Kostnadsutjämning -97 -292 -5 -270 

Införandebidrag 0 0 0 8 

Regleringsbidrag/avgift -47 -140 -13 -131 

Läkemedelsbidrag 290 902 33 841 

Välfärdsmiljard flyktingar 21 61 1 54 

Summa 716 2 179 43 2 045 

 

I maj kom beskedet om nytt avtal avseende bidrag till läkemedelsförmånen. Det visade att 

regionen får nästan 912 miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 30 procent av erhållna 

läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att detta 

motsvarar cirka 11 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2017 beräknas netto till 902 

miljoner, vilket är 33 miljoner kronor högre än budget.  

Även utjämningssystemet prognostiseras bli 9 miljoner kronor högre än budget. 

Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på 

nästan 10 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen samt att 2016 förstärka 

hälso- och sjukvården till landstingen med 1 miljard kronor. Regionen fick av dessa 54 

miljoner kronor 2016 i flyktingbidrag (vilka är särredovisade i tabellen) samt 35 miljoner 

kronor i hälso- och sjukvårdsförstärkning (vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften). Den extra 

förstärkningen inom hälso- och sjukvården fortsätter även 2017, men har sänkts till 500 

miljoner, vilket ger regionen cirka 17 miljoner kronor, dessa ingår i 

regleringsbidraget/avgiften.  

Inför 2017 beslutades om ytterligare välfärdsmedel till landsting/regioner om 2 300 miljoner 

kronor varav 900 miljoner kronor avser generellt invånarbaserat stöd, detta ger regionen 32 

miljoner kronor, dessa ingår i regleringsbidraget/avgiften. Den andra delen, 1 400 miljoner 

kronor avser ett flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 61 miljoner kronor som särredovisats 

i tabellen ovan. 

Finansnettot sämre än budget 

Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 44 miljoner 

kronor som för helår beräknas uppgå till 179 miljoner kronor. Det är 71 miljoner kronor lägre 

än budget, där 43 miljoner kronor avser realisationsförluster, nedskrivningar och 

bankkostnader och 28 miljoner kronor avser lägre intäkter för realisationsvinster, 

ränteintäkter, utdelningar och återlikvider. 

Utöver det redovisade finansnettot finns per 2017-04-30 orealiserade värdeökningar på 735 

miljoner kronor. 
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Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 

fyra månader till 2,1 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,3 procent. 

Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med 

första tertialet en kostnad på 68 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 204 miljoner 

kronor. Det är 23 miljoner kronor lägre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar 

Årets prognostiserade resultat på 240 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393 

miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 633 miljoner kronor. 

Då investeringarna beräknas uppgå till 781 miljoner kronor innebär det att resultatet är 148 

miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 81 procent. I normalfallet och över tid är målet 

egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 

egenfinansierad utan investeringarna översteg resultatet exklusive avskrivningar med 252 

miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansiering till 69 procent. 

Bruttoinvesteringarna på 781 miljoner kronor är 41 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av 

de beräknade investeringarna utgörs 39 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 

programvaror, 540 miljoner kronor av byggnader samt 202 miljoner kronor av övriga 

materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och fordon.  

Under årets första tertial har investeringar genomförts för cirka 233 miljoner kronor.  

 

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet  

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 240 miljoner kronor. 

Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången 2016 fortfarande kommer vara 

positiv 2017.  
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78 

Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 65 
 
Fördjupad månadsrapport, tertial 1 
Diarienummer: RJL2017/98 
 

Sammanfattning/information i ärendet 

En fördjupad månadsrapport skickas ut till nämndens 

sammanträde. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§  66 Delegationsordning för Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård
Diarienummer: RJL2017/1067

Beslut
Presidiet beslutar      

 Avvakta med beslut till nämndens sammanträde.

Sammanfattning 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds möjlighet att delegera 
beslutsfattande är reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. 

Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämndens 
uppdrag är 

 Primärvård 
 Somatisk vård 
 Psykiatrisk vård 
 Tandvård 
 Övrig hälso- och sjukvård 
 Folkhälsa 
 Andra områden som sammanhänger med folkhälsa- och 

sjukvårdsfrågor i perspektivet hållbar och långsiktigt 
regionutveckling. 

Beslutsunderlag

 Delegationsordning för Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
daterad 2017-05-02.

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna lämnar besked 
vid nämndens sammanträde.
En diskussion förs om undertecknande av avtal.

Beslutsgång
Ett enigt presidium vill avvakta beslut till nämndens 
sammanträde.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV 1(2)

2017-05-02 RJL 2017/1067

  
 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Delegationsordning för Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård - revidering

Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård   

 Fastställer reviderad delegationsordning för nämnden att gälla från och 
med 2017-06-01.

Sammanfattning 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds möjlighet att delegera beslutsfattande är 
reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. 

Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämndens uppdrag är 
 Primärvård 
 Somatisk vård 
 Psykiatrisk vård 
 Tandvård 
 Övrig hälso- och sjukvård 
 Folkhälsa 
 Andra områden som sammanhänger med folkhälsa- och sjukvårdsfrågor i 

perspektivet hållbar och långsiktigt regionutveckling. 

Information i ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 135 om nytt reglemente och 
arbetsordning för regionstyrelsen och nämnderna.
Under 2016 föranledde detta en översyn av styrelsens och nämndernas 
delegationsordningar. 
Föreslås nu en revidering av Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 
delegationsordningen enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Delegationsordning för Nämnden för folkhälsa och 

sjukvård daterad 2017-05-02.
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MISSIV 2(2)

2017-05-02 RJL 2017/1067

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör
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2017-02-19 RJL 2017/1067

Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Delegationsordning – Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård

1. Allmänt
Grunder för delegering av beslut
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får nämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos Region Jönköpings län att besluta på nämn-
dens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. 

Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av 
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad ram/investerings-
plan för berörd verksamhet. 

Beslut som inte får delegeras
Av 6 kap. 34 § kommunallagen framgår att beslutsrätten i följande ärenden inte 
får delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Vidaredelegering
Regiondirektören har ställning som förvaltningschef. Beslut som delegeras till 
förvaltningschef får vidaredelegeras i de fall nämnden godkänt detta, vilket fram-
går av delegationsordningen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. Därutöver 
är vidaredelegering inte tillåtet. Detta framgår av 6 kap. 37 § kommunallagen. 

Formell vikarie för delegat erhåller dennes delegation.
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2017-02-19 RJL 2017/1067

2

Delegat kan hänskjuta beslutsfattandet till den som gett delegationen.

Undertecknade av handlingar i nämndens namn
Avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller av presidiet (tilli-
ka utskott) på delegation ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för den-
ne av vice ordföranden samt kontrasigneras av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Befattningshavare som fattar beslut på delegation undertecknar de handlingar som 
är en följd av beslut som vederbörande fattat. 

Diarieföring av delegationsbeslut
Delegaten ansvarar för att beslutet diarieförs. 

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande 
sammanträde, såvida annat inte anges i delegationsordningen nedan. Beslut som 
regiondirektören har vidaredelegerat ska av beslutsfattaren anmälas till regiondi-
rektören så snart som möjligt, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. Anmä-
lan ska ske på för ändamålet särskild framtagen blankett.

Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar regionens tjänste-
män s.k. verkställighetsbeslut eller verkställighetsåtgärder. Med verkställighet 
avses åtgärder som en tjänstman utför i den dagliga verksamheten och inom ra-
men för de arbetsuppgifter som normalt ingår i befattningen. I det dagliga arbetet 
utgår verkställighet ofta från beslut som regleras i lag eller avtal. För att ett beslut 
ska ses som verkställighet får det inte föreligga några alternativa lösningar av 
principiell och övergripande natur. Det måste också finnas politiskt fastställda mål 
för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Vid beslut av ekono-
misk art är beslutsfattaren (beslutsattestant) skyldig att kontrollera att det finns 
medelstäckning för avsett ändamål innan beslut fattas. De flesta beslut av ekono-
misk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut fastställt ända-
mål betraktas som verkställighetsbeslut. Detta gäller också beslut som rör förvalt-
ningen och Regionens interna förhållanden.  

Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 

Jäv
Vid både delegationsbeslut och verkställighet gäller jävsreglerna i kommunalla-
gen och förvaltningslagen. 
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3

2. Delegering till presidiet

2. 1 Rätt att besluta om deltagande i kurser, konferenser, utbildning o dyl. för 
nämndens ledamot/ersättare inom och utanför riket 

3. Delegering till ordföranden

3.1 Rätt att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden enligt 
6 kap. 36 § kommunallagen
Anm. Vid ordförandens förfall fattar vice ordföranden beslut

4. Delegering till regiondirektören

Regiondirektörens rätt att fatta beslut på delegation samt besluta om vidaredelege-
ring framgår av tabellen nedan. 

Därtill utövar Regiondirektören, som Regionens främsta tjänsteman och enda förvalt-
ningschef, den operativa ledningen av Regionens verksamheter och ansvarar för att 
dessa bedrivs i enlighet med politiska riktlinjer och fastställda budgetar. 

Företrädarskap allmänt, ekonomi
4.1 Beslut Får vidaredelegeras

4.1.1 Rätt att motta delgivning
(Anmäls ej)

Ja

4.1.2 Rätt att utse beslutsattestant samt befatt-
ningshavare med rätt att teckna Regionens 
firma i olika ärenden 

Ja Nej

4.1.3 Rätt att besluta om yttranden i ärenden av 
mindre principiell natur där regionen är re-
missinstans

Ja

4.1.4 Rätt att ansöka om samt återrapportera me-
del gällande externa projekt samt stimulans-
medel

Ja
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4.1.5 Förändring av FS utgiftsramar till följd av 
avtal, politiska beslut, aktivering av investe-
ringar, tekniska justeringar och motsvarande 
så länge detta inte kommer i konflikt med 6 
kap. 34 § kommunallagen

Ja

Upphandling, vårdavtal, försäljning
4.2 Beslut Får vidaredelegeras

4.2.1 Upphandling av varor och tjänster, tilldel-
ning av beslut och undertecknade av avtal i 
enlighet med beslutad budget

Ja

4.2.2 Rätt att godkänna leverantör, ingå teckna 
och säga upp avtal med externa vårdgivare 
inom ramen för det fria vårdvalet 

Ja

4.2.3 Rätt att ingå och teckna avtal med andra 
landsting samt med privata vårdgivare utö-
ver vårdvalet 

Ja

4.2.4 Rätt att besluta om försäljning av tjänster 
och varor enligt 2 kap. 7 § kommunallagen 

Ja

Hälso- och sjukvård, tandvård
4.3 Beslut Får vidaredelegeras

4.3.1 Rätt att besluta om inrättande av samt ansva-
rig för biobank 

Nej

4.3.2 Rätt att överpröva biobanksansvariges väg-
ran att lämna ut vävnadsprov ur biobank

Ja

4.3.3 Rätt att besluta om besöksinskränkningar 
enligt lagen (1996:981) om besöksinskränk-
ningar vid viss tvångsvård

Ja 

4.3.4 Rätt att besluta om allmän inpasseringskon-
troll vid sjukvårdsinrättning/avdelning för 
sluten psykiatrisk tvångsvård och rättspsyki-
atrisk vård

Ja

4.3.5 Rätt att besluta om tillämpningsanvisningar 
för Regionens tandvårdsstöd

Ja

4.3.6 Rätt att anmäla vårdskada till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO)

Ja
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4.3.7 Rätt att till IVO anmäla om det finns skälig 
anledning att befara att verksam/tidigare 
verksam person inom Region Jönköpings 
län med legitimation för yrke inom hälso- 
och sjukvård kan utgöra en fara för patient-
säkerheten

Ja

4.3.8 Rätt att ingå avtal om kliniska prövningar Ja

Stöd och service till funktionshindrade
4.4 Beslut Får vidaredelegeras
4.4.1 Rätt att fatta beslut om insatser enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade

Ja

Personuppgiftslagen 
4.5 Beslut Får vidaredelegeras

4.5.1 Rätt att förordna personuppgiftsombud Nej

4.5.2 Rätt att ingå och underteckna personupp-
giftsbiträdesavtal

Ja

4.5.3 Rätt att helt eller delvis avslå begäran om 
registerutdrag (§ 26)

Ja

Allmänna handlingar
4.6 Beslut Får vidaredelegeras

4.6.1 Beslut att helt eller delvis avslå begäran att 
ta del av patientjournal

Ja

4.6.2 Beslut att helt eller delvis avslå begäran att 
ta del av allmän handling i övrigt

Ja

Övrigt
4.7 Beslut Får vidaredelegeras

4.7.1 Besluta om avvisning av för sent inkommet 
överklagande av beslut (förvaltningsbesvär)

Ja
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 67 Remiss – Rotavirusvaccination i det nationella 
vaccinationsprogrammet
Diarienummer: RJL2017/677

Beslut 
Nämnden föreslås 

 Godkänna föreliggande svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 
att yttra sig över rubricerade beslutsunderlag. 

Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget att införa 
rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-20

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV 1(1)

2017-04-20 RJL 2017/677

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Synpunkter på Folkhälsomyndighetens 
beslutsunderlag om rotavirusvaccination i 
det nationella vaccinationsprogrammet.

Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade beslutsunderlag. 

Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget att införa rotavirusvaccination i 
det nationella vaccinationsprogrammet.

Information i ärendet
Region Jönköpings län vaccinerar med rotavirusvaccination inom 
barnhälsovården sen 2014.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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YTTRANDE 1(2)

2017-05-30 RJL 2017/677

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Socialdepartementet
     
           

YTTRANDE - Synpunkter på 
Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om 
rotavirusvaccination i det nationella 
vaccinationsprogrammet. Diarienummer 
S2017/01017/FS
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade beslutsunderlag. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 
följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län (RJL) har tagit del av Folkhälsomyndighetens 
beslutsunderlag och samtycker till förslaget att införa rotavirusvaccination i det 
nationella vaccinationsprogrammet. RJL har sedan 2014 vaccinerat med rotavirus 
inom barnhälsovården. 

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län (RJL) vaccinerar med rotavirus inom barnhälsovården och 
Folkhälsomyndigheten har tagit tillvara de erfarenheter som 
barnhälsovårdspersonal samt föräldrar i RJL bidragit med. 

RJL välkomnar att Folkhälsomyndigheten lyfter fram vikten av 
informationsinsatser till både vårdgivare och föräldrar. Hälso- och 
sjukvårdspersonal ska ha gedigen kunskap och föräldrar ska kunna fatta ett 
välinformerat beslut om vaccination.

RJL anser det viktigt med nationell struktur för uppföljning och utvärdering av 
vaccinationsprogrammet. 

Folkhälsomyndighetens hantering av de etiska aspekterna välkomnas särskilt.
Statens medicin-etiska råd (Smer) har gjort bedömningen att risk-nytta balansen 
talar för vaccination. Detta ger en styrka till beslutsunderlaget och är även till stor 
nytta i den kliniska verksamheten.
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YTTRANDE 2(2)

RJL 2017/677

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Maria Frisk 
Ordförande i Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård 

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 68 Remiss – Promemoria med förslag om ändrade 
övergångsbestämmelser för den föreslagna 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) 
Diarienummer: RJL2017/869

Beslut 
Nämnden föreslås 

 Godkänna föreliggande svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 
att yttra sig över rubricerade promemoria. Region Jönköpings län 
ställer sig positiv till ändringen av övergångsbestämmelsen och 
möjligheten att tillsammans kommunerna kunna komma överens 
om annan tidsfrist. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-31

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV

2017-03-31 RJL2017/869

 
  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Yttrande över Förslag om ändrade 
övergångsbestämmelser för den 
föreslagna lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (prop. 2016/17:106) D nr 
S2017/01662/FS

Förslag till beslut 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade promemoria. Region Jönköpings län ställer sig positiv till 
ändringen av övergångsbestämmelsen och möjligheten att tillsammans 
kommunerna kunna komma överens om annan tidsfrist. 

Information i ärendet 
Den nya övergångsbestämmelsen gäller den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 januari 2018. 
Ändringen omfatta även sluten psykiatrisk vård, men under 2018 inträder 
kommunens betalningsansvar först efter 30 dagar efter att patienten bedömts 
utskrivningsklar och kommunen underrättats om detta. Det är den nu gällande 
tidsfrist i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård.

Tidsfristen på 30 dagar gäller under förutsättning att huvudmännen inte kommit 
överens om annan tidsfrist. Inom strukturen för samverkan i Region Jönköpings 
län utarbetas förslag till överenskommelse om stegvis förändring av tidsfrist för 
kommunernas betalningsansvar.
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MISSIV

2017-03-31 RJL2017/869

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör    
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YTTRANDE

2017-05-30 RJL2017/869

Regionledningskontoret Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057

  
 

Socialdepartementet

   

Yttrande över Förslag om ändrade 
övergångsbestämmelser för den 
föreslagna lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (prop. 2016/17:106) D nr 
S2017/01662/FS

Region Jönköpings län har av Socialdedapartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade betänkande. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 
följande yttrande. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län ser inte att det finns några nackdelar med denna ändring i 
övergångsbestämmelserna. Region Jönköpings län är positiv till möjligheten att 
tillsammans med kommunerna kunna komma överens om minskning av antalet 
fristdagar. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

Maria Frisk Mats Bojestig 
Ordförande i Nämnden för Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 69 Frågor om strokevården i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2017/884

Beslut
Nämnden föreslås 

 Godkänna föreliggande svar till Inspektionen för vård och 
omsorg. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Inspektionen för vård och omsorg 
ombetts att svara på ett antal frågor om strokevården i Jönköpings 
län.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-04

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV 1(1)

2016-05-04 RJL 2017/884

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Frågor om strokevården i Jönköpings län 

Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande svar till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Inspektionen för vård och omsorg ombetts att svara 
på ett antal frågor om strokevården i Jönköpings län.

Information i ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska granska patientsäkerheten inom 
strokevården i Jönköpings och Kalmar län. IVO kommer att granska hur ledning, 
styrning fungerar genom hela strokevårdkedjan. Inför tillsynen vill IVO att den 
politiska ledningen för Region Jönköpings län svarar på ett antal frågor. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Förvaltningsnamn

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning Sydöst
Helena Nilsson 

Frågor om strokevården i Jönköpings 
län Dnr 8.5-9906/2017-3
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska granska patientsäkerhet inom 
strokevården i Jönköpings och Kalmar län. 

Inför tillsynen vill IVO ha svar från den politiska ledningen för Region 
Jönköpings län (RJL) angående ledning och styrning av strokevårdkedjan. 
I RJL är det nämnden för folkhälsa och sjukvård som har verksamhets- och 
budgetansvar för hälso- och sjukvård. 

1. Vilka politiska inriktningsbeslut har ni tagit som rör strokevården i 
regionen? 
Region Jönköpings län (RJL) har i Budget och verksamhetsplan 2017 
beslutat om att följa de nationella riktlinjer som är framtagna via 
Socialstyrelsen.  RJL deltar tillsammans med kommunerna i länet i arbetet 
med revidering av riktlinjerna för strokevården som beräknas vara klara 
under 2017. 

2. På vilket sätt följer ni upp dessa beslut? 
RJL följer resultaten av Strokevården via nationellt kvalitetsregister, i 
Vården i Siffror och i Öppna Jämförelser. De samlade resultaten presenteras 
en gång per år i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård och i 
Regionfullmäktige.  

3. Vad har ni för politiska mål för strokevården? 
RJL ska erbjuda god och säker vård utifrån invånarnas behov. Vården ska 
genomsyras av vad som är bäst för invånaren (personcentrerad vård). 
Vården ska kontinuerligt utvecklas och invånarna ska erbjudas insatser 
utifrån aktuell och faktabaserad kunskap. Ett kunskapsstöd, FAKTA, finns 
tillgängligt för samtlig personal

4. På vilket sätt följer ni upp att ni når dessa mål? 
Uppföljning sker via Vården i siffror och Öppna Jämförelser. De samlade 
resultaten presenteras en gång per år i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
och i Regionfullmäktige.  

5. Hur följer ni upp att strokevården i regionen är jämlik för invånarna utifrån 
ett socioekonomiskt och geografiskt perspektiv? 
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Resultaten följs utifrån respektive verksamhetsområde och sjukhus i länet. 

6. Hur beaktar ni Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvården 
innan ni fattar politiska beslut? 
Beslut fattas med utgångspunkt från nationella riktlinjer. Arbete med 
strokeprocessen i RJL omfattar flera olika områden såsom folkhälsa och 
prevention, information till befolkningen, akutvård, primärvård, 
rehabilitering och stöd till anhöriga. Inom samtliga områden fattas beslut där 
strokevården ingår.

7. Finns det samverkansavtal för strokevården mellan olika huvudmän? Om 
ja, bifoga dessa. 
Det sker samverkan med kommunerna utifrån strategiområden som omfattar 
äldre, barn och unga, folkhälsa. I strategiområdena finns gemensamma 
strategiplaner som är fastställda enligt ledningssystem för samverkan 
http://plus.rjl.se/extweb_files/extweb37651/strategi_handlingsplan_aldre_20
15_2017.pdf . 

Utifrån dessa skapas handlingsplaner som kontinuerligt utvecklas. Inom 
strategiområde Äldre pågår ett utvecklingsarbete som gäller god 
rehabilitering efter stroke. En ny handlingsplan utifrån de kunskapsområden 
som ingår i nationella riktlinjer är under framtagning. Kommunerna i länet 
har efter skatteväxling ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. 
(http://plus.rjl.se/info_files/infosida40263/komhemavtalet_4_maj_2012_12_
med_bilagor.pdf ) 

8. Hur skulle ni beskriva kvaliteten i den strokevård som ni erbjuder utifrån de 
fattade politiska besluten? 
Region Jönköpings län har överlag en god strokesjukvård i jämförelse med 
riket. Organisatoriska förändringar under 2016 medförde att andelen 
direktinläggningar till Strokeavdelning minskade, men resultaten håller på 
att förbättras igen. I Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
resultatöversikt från 2016 ligger Region Jönköpings län på en andra plats i 
det sammanlagda indexet för strokesjukvård. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

Maria Frisk Mats Bojestig 
Ordförande i nämnden för  Hälso- och sjukvårdsdirektör
folkhälsa och sjukvård 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 45-60 

Tid: 2017-04-05, kl 08:00-10:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 46 Informationsärenden 
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören: 

 TM är ett program för operationsplanering som ska börja 

användas, först inom KK och öronklinikerna. Det ska även 

samordnas med ett laboratoriesystem. 

 Ett hyrläkarsystem med 5-6 personer som återkommer kan 

lösa problemen med läkarsituationen inom op/IVA i Eksjö. 

 Vårdplatssituationen 

 Planeringen inför sommaren  

 Tilläggsuppdrag öppen psykiatrisk vård i primärvården. En 

arbetsgrupp är tillsatt. 

Rapport lämnas till presidiet och nämnden i maj.  

 Frågor om strokevården i Jönköpings län 

Diarienummer: RJL2017/883 

Anmälningsärende till nämnden 2017-04-25. 

 Frågor om strokevården i Jönköpings län 

Diarienummer: RJL2017/884 

Anmälningsärende till nämnden 2017-04-25. 

 Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 inklusive 

sammanställning från nämndens worskshop 

Diarienummer: RJL2017/83 

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under mars 

2017. 

 Motion – Erbjud provtagning eller screening för att 

förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60 år 

Diarienummer: RJL2017/154 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet 2017-04-25. 

 Skrivelse till Nämnden för folkhälsa och sjukvård angående 

framtiden för tjock- och ändtarmskirurgin i Jönköpings län 

Diarienummer: RJL2016/3805 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 45-60 

Tid: 2017-04-05, kl 08:00-10:30 

 

 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet 

 

Informationsärenden till nämnden 

 Information om Utvärdering avseende Komhem 

(RJL2015/999)  

 Information av Regionrevisorerna   

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under mars 

2017. 

 Månadsrapport per mars 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 70 Delegering av beslutanderätt avseende 
gallringsutredningar
Diarienummer: RJL2017/1289

Beslut
Nämnden föreslås 

 Delegera rätten till regionarkivarien att fatta beslut i nämndens 
gallringsärenden.

Sammanfattning
Riktlinjen för nämndens arkivverksamhet medger möjlighet att 
delegera beslutanderätten i bevarande- och gallringsfrågor till 
annan än nämnden som är insatt i arkivlagens krav för bevarande.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-10

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Avsändare
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Delegering av beslutsrätt avseende 
gallringsutredningar

Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Delegerar rätten till regionarkivarien att fatta beslut i nämndens 
gallringsärenden.

Sammanfattning
Riktlinjen för nämndens arkivverksamhet medger möjlighet att delegera 
beslutanderätten i bevarande- och gallringsfrågor till annan än nämnden som är 
insatt i arkivlagens krav för bevarande.

Information i ärendet
Enligt arkivreglementet ska varje nämnd fatta beslut om gallring av handlingar 
och information. Detta ska ske med beaktande av de kriterier för bevarande som 
finns i arkivlagen. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med centrala 
arkivfunktionen.

Enligt riktlinjen för nämndernas arkivverksamhet kan nämnden av praktiska skäl 
delegera beslutsrätten till ett utskott inom nämnden, en ledamot eller ersättare 
eller till en anställd i regionen. 

För att minska nämndens arbetsbörda och säkerställa en effektiv process för beslut 
om gallring föreslås det att nämnden beslutar att delegera denna uppgift till 
regionarkivarien som är insatt i arkivlagens krav och tjänsteman i centrala 
arkivfunktionen. Nämnden kommer regelbundet att informeras om vilka beslut 
som fattats.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, folkhälsa och sjukvård
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REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör
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