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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2018-10-16
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll delegationer
Motioner
Remisser (inkomna för beredning)
Inkomna handlingar  
Utgående skrivelser
Övrigt Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän, SKL 13/2018 ärendenr 18/03884

Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret, SKL 11/2018 ärendenr 
18/00003
Rekommendation om nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod, SKL 12/2018 
ärendenr 18/00003
RJL2018/2098 Svar på skrivelse från patientnämnden Patienter drabbas av dålig samverkan

Regeringsbeslut
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO

RJL2017/2347 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har prövat klagomålet och avslutar ärendet 
med ställningstagande
RJL2017/3332 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har prövat klagomålet och avslutar ärendet 
med ställningstagande
RJL2018/256 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om fördröjd diagnos av en 
fraktur i höger mellanfot
RJL2018/1103 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende fördröjd 
blindtarmsoperation med onödigt obehag och risker för patienten
RJL2017/2804 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om att en läkare har haft ett 
oprofessionellt bemötande samt gjort en felaktig medicinsk bedömning ……..
RJL2017/3468 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om att en läkare har utrett 
hjärtbesvär på ett bristfälligt sätt och inte satt in läkemedel för att förebygga blodpropp.
RJL2017/1590 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende brister i samband 
med vaccination av ett spädbarn mot rotavirus (Rotarix)
RJL2017/3043 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, fördröjd diagnos av 

RJL 2018/38



bröstcancer
RJL2018/298 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende försenad diagnos 
samt vård och behandling vid Värnamo sjukhus

Nyinkomna IVO-ärenden 2018-09-01--2018-09-30. 
Patientärenden: RJL2018/2295, RJL2018/2331, RJL2018/2342, RJL2018/2368, RJL2018/2369, 
RJL2018/2379, RJL2018/2415, RJL2018/2431, RJL2018/2434, RJL2018/2435, RJL2018/2436, 
RJL2018/2437, RJL2018/2500 och RJL2018/2502. 

Beslut m.m. från Socialstyrelsen
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Sveriges Europakontor Småland-Blekinge
Patientföreningar, Länspensionärsrådet (LPR), 
Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF), 
m.m.

Protokoll LPR 2018-09-20
Mötesanteckningar från Dialogmöte med presidierna för nämnd för folkhälsa och sjukvård 
och patientnämnden 2018-10-03
Protokoll LFF 2018-09-06

Övrigt



     

2018-10-08 RJL 2018/33

Regionledningskontoret

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 2018-09-08--10-08 anmäls 
här, enligt bilaga till nämnd för folkhälsa och sjukvård.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård 
(för tiden 2018-09-08—10-08)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
FS 4.3.8 Avtal om klinisk prövning RJL 2018/945 2018-05-22 Staffan Hägg

FS 4.3.8 Avtal om klinisk prövning RJL 2018/1146 2018-05-14 Staffan Hägg

FS 4.3.8 Avtal om klinisk prövning RJL 2018/1839 2018-06-26 Staffan Hägg

FS 4.3.8 Avtal om klinisk prövning RJL 2018/1841 2018-06-26 Staffan Hägg

RJL 2018/33
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2018.8066 I Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag 
att se över och föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Lena Strand 

2018-08-08  Regeringskansliet Regionens åtagande 

RJL 2018/2068  Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag 
att se över och föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 

REMISS 

2018.8585 I Remiss - Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. 

Lena Lindgren 

2018-08-24  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2018/2216  Remiss - Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. 

REMISS 
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2018-08-14  Morgan Malmborg och Per Svenhall Regionens åtagande 

RJL 2018/1992  Motion - Stoppa bidragen till Pride MOTION 

100533 K Motion - Prioritera psykvården Lena Strand 

2018-08-14  Morgan Malmborg och Per Svenhall Regionens åtagande 

RJL 2018/1991  Motion - Prioritera psykvården MOTION 

100536 K Motion - Bevarar våra tre akutsjukhus Lena Strand 

2018-08-14  Morgan Malmborg och Per Svenhall Regionens åtagande 

RJL 2018/1993  Motion - Bevara våra tre akutsjukhus MOTION 

2018.8166 I Motion - Klimatet kan inte vänta - vi måste börja 
resa hållbart NU 

Lena Strand 

2018-08-14  Miljöpartiet de gröna Regionens åtagande 

RJL 2018/2083  Motion - Klimatet kan inte vänta - vi måste börja 
resa hållbart NU 

MOTION 
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2018-09-28  Nässjö kommun Länstrafiken 

RJL 2018/2512  Kungörelse om samråd Hatten, Nässjö REMISS 

2018.9400 I Kungörelse om samråd Ängs tätort, Nässjö Karin Henriksson 

2018-09-21  Nässjö kommun Länstrafiken 

RJL 2018/2461  Kungörelse om samråd Ängs tätort, Nässjö REMISS 

2018.9081 I Remiss - Nya regler om faderskap och 
föräldraskap 

Lena Lindgren 

2018-09-11  Justitepartimentet Regionens åtagande 

RJL 2018/2359  Remiss - Nya regler om faderskap och 
föräldraskap 

REMISS 

2018.9016 I Missiv med sändlista - Remittering av 
betänkande Ds 2018:36 Utökade möjligheter att 
avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från 
det statliga tandvårdsstödet 

Fia Lindeberg 

2018-09-07  Socialdepartementet Folktandvården 

RJL 2018/2332  Remittering av betänkande Ds 2018:36 Utökade 
möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som 
misskött sig från det statliga tandvårdsstödet 

REMISS 

2018.8917 I Remiss - Utökade möjligheter att avansluta 
tandvårdsgivare som misskött sig från det 
statliga tandvårdsstödet 

Lena Lindgren 

2018-09-04  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2018/2289  Remiss -Utökade möjligheter att avansluta 
tandvårdsgivare som misskött sig från det 
statliga tandvårdsstödet 

REMISS 

2018.9550 I Remiss - Ny Grönstrukturplan och nytt 
Naturvårdsprogram – Var med och tyck till! 

Emil Hesse 

2018-09-04   Regionens åtagande 

RJL 2018/2507  Remiss - Förslag till ny Grönstrukturplan och 
nytt Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun 

REMISS 

2018.8884 I Remiss - Avveckling av järnväg Elisabet Eriksson 

2018-09-03  Trafikverket, Region Syd  Regionens åtagande 

RJL 2018/2281  Remiss/samrådshandling Avveckling av järnväg REMISS 
 

 

     

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 122 Informationsärenden
 Agneta Ståhl informerar om personalsituationen på 

medicin-geriatriken på Höglandssjukhuset Eksjö.
 
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrategen:

 100 personer deltog i förra veckans Workshop i 
Tillsammans strategin.

 Anna Nergårdh träffar nämnden angående God och Nära 
vård den 16 oktober kl 11:00-11:45.

 Rapporten om sommarsituationen redovisas vid presidiets 
sammanträde den 8 november.

 Inkomna promemorior, remisser och motioner under 
augusti och september 2018. 
Informationen lämnas till nämnden. 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. augusti 2018.
Informationen läggs till handlingarna. 

 Motion – Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL2018/1409

Kort information lämnas till nämnden den 16 oktober.
 

 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Diarienummer: RJL2018/1607

Kort information lämnas till nämnden den 16 oktober.

Informationsärenden till nämnden
Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, cheföverläkare
Tid: 30 minuter (20+10) 

Information om läkemedel
Föredragande: Mårten Lindström, överläkare
Tid: 30 minuter (20+10)



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Månadsrapport t.o.m. september. 

Delårsrapporter 2018, verksamhetsområden
Diarienummer: RJL2018/231

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 69-83
Tid: 2018-06-19, kl 09:00-17:30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§ 81 Fördelning av inkomna motioner 
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 Motion – Äldrepsykiatriska mobila team – 
Dnr: RJL 2018/1409

 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården 
Dnr: RJL 2018/1607

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Anders Bengtsson (M) Anders Berglund (S)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Föredragande: Axel Ros, cheföverläkare
Tid: 30 minuter (20+10) 
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Föredragande: Mårten Lindström, överläkare
Tid: 30 minuter (20+10)
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Delårsrapporter 2018, verksamhetsområden
Diarienummer: RJL2018/231

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 69-83
Tid: 2018-06-19, kl 09:00-17:30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 127 Delårsrapport tertial 2 2018
Diarienummer: RJL2018/231

Beslut
Nämnden föreslås
Godkänna delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02

 Delårsrapport tertial 2 2018

Beslutsgång
Presidiet kallar Agneta Jansmyr till presidiet för återkoppling 
utifrån budgetavvikelser.

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

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

Delårsrapporter från 
verksamhetsområden per augusti 2018
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en 
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den 
samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till 
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom 
styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information. 
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion 
delges även nämnderna.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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1 Inledning 
”Tillsammans skapar vi hälsa”, så lyder Medicinsk vårds verksamhetsidé. 

Under första och andra tertialet 2018 har fortsatt arbete skett vad gäller att förbättra våra 

kliniska processer och medicinska resultat. De länsövergripande processerna fortsätter att 

utvecklas, detta för att ge länets invånare bästa möjliga hälsa och en jämlik vård. 

Personcentrerad vård har under året tagit ett kliv framåt. Flera kliniker har genomfört eller 

planerar att starta studiecirklar inom personcentrerad vård och flera förbättringsarbeten pågår 

för att patienter och närstående ska bli mer delaktiga. Gröna korset är implementerat i alla 

våra verksamheter och det tillsammans med patientsäkerhetsdialoger fortsätter att vara en del 

av verktygslådan för att bedriva en patientsäker vård. E-hälsa fortsätter att utvecklas. Digitala 

AK brev och digitala dagböcker för immunbrist är nu en del i ordinarie verksamhet. 

Webbtidbok införs på fler och fler kliniker och pilotprojekt pågår med digitala provsvar via 

1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Att titta på olika lösningar vad gäller scheman och arbetstidsmodeller samt ”rätt använd 

kompetens” är områden som är viktiga för vår kompetensförsörjning. Projekt 80/10/10 pågår i 

Eksjö och Värnamo tillsammans med kirurgisk vård. Reumatologen har startat ett projekt med 

uppföljande återbesök hos sjukgymnast och arbetsterapeut, istället för läkare, för patienter 

med reumatoid artrit. De är först i Sverige med detta koncept. 

SSIH, specialiserad sjukvård i hemmet, som innefattar palliativ vård och mobila team bildade 

en länsövergripande enhet 2017 och fortsätter nu att utvecklas i samverkan med primärvården. 

Ett arbete har också påbörjats med att bilda ett Geriatriskt kompetenscentrum. 

Barnhälsovården, våra barnmottagningar samt barn- och ungdomshälsan fortsätter arbetet för 

att nå ambitionen att Region Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp på. 

En översyn är gjord inom ambulanssjukvården och rapporten är nu klar. 

Verksamhetsområdet har till och med andra tertialet 2018 ett budgetunderskott om 4,1 mnkr. 

Målet för 2018 är att få en ekonomi i balans på samtliga kliniker. Det finns dock några 

verksamheter som fortsatt har för höga kostnader i förhållande till budget och arbete sker med 

handlingsplaner för att nå en budget i balans. 

Produktion 

 Antalet läkarbesök har inom somatisk vård ökat med 1 807 stycken (2,3 procent). 

 Antalet läkarbesök har inom barnhälsovården (primärvård) minskat med 445 stycken 

(3,6 procent). 

 Antalet vårdtillfällen har ökat med 223 stycken (1,3 procent). 

 Ambulansverksamheten har till och med andra tertialet 2018 utfört 2 050 fler 

ambulansuppdrag (7 procent) jämfört med samma period föregående år. Främst så är 

det prioritet 2 som har ökat, medan antalet prioritet 1 och 3 uppdrag är i princip 

oförändrat. 

Medarbetare 

 Faktiska årsarbetare har under augusti minskat med 19 stycken jämfört med samma 

period 2017. 

 Sjukfrånvaron uppgår till 4,6 procent, jämfört med samma period 2017 så fortsätter 

sjukfrånvaron att minska. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 21% 4 33% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

5 36% 4 33% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

6 43% 4 33% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

14 100% 12 100% 

Verksamhetsområdet når målet avseende måtten, avtalstrohet, personalhälsa (sjukfrånvaron) 

och vårdprevention. Följande mått har förbättrats jämfört med samma period föregående år, 

andelen förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal och personalhälsa (sjukfrånvaro). 

Måluppfyllelsen avseende måtten tjänsteresor med egen bil samt ekonomi i balans har 

förflyttats från uppfyllda till inte uppfyllda. 
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Perspektiv: 

2 Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

2.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

2.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kundtillfredsställelse -
 nationell patientenkät 

  Samtliga kliniker/enheter arbetar med 
handlingsplaner kring NPE (nationell patientenkät). 
En ny undersökning är presenterad i augusti och 
klinikerna arbetar med att förnya sina 
handlingsplaner. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.1 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Användande av 
daganteckning vårdplan 

 201 Används inte av alla kliniker. Det finns utmaningar 
med detta mätetal då en person kan ha flera 
daganteckningar. Ingår i Tillsammans-arbetet. 

 

Aktiviteter Analys 

Förbättra journalmallen daganteckning vårdplan Ändringar i journalmallen är genomförda. 

Synliggöra journalmallen daganteckning vårdplan i 
mallträdet 

Mallen finns nu i trädet för vårdplansmallar. 

Genomföra utbildning i personcentrerad vård 
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi, medicin 
och psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Inom Medicinsk vård pågår studiecirklar med gott 
resultat. Tyvärr har andra gemensamma frågor 
dominerat samverkan med övriga 
verksamhetsområden vilket lett till att det inte 
startat upp något gemensamt. Det betyder dock inte 
att det inte pågår aktiviteter. 

Delta aktivt i Esther-arbetet Deltar aktivt i Esthernätverket och de arbetsgrupper 
som finns inom ramen för ledningsystem i 
samverkan. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.2 Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Faktisk väntetid 
till första besök i 
specialiserad vård 

80% 61% Drygt  4 000 patienter har till och med andra 
tertialet väntat mer än 60 dagar (4 400 patienter 
samma period föregående år). Tillgängligheten 
uppgår i genomsnitt till 61 procent under perioden 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

januari till och med augusti 2018. Tillgängligheten 
har under perioden januari till och med augusti 2018 
ökat jämfört med samma period föregående år (56 
procent samma period föregående år). Det är främst 
inom området hudsjukdomar som målet inte nås och 
detta beror på ett fortsatt ökat inflöde av remisser. 
Hudkliniken har rekryterat ST-läkare samt har ett 
fortsatt fokus på remissbedömningar. Bland annat så 
har detta bidragit till en förbättrad tillgänglighet. 
Antalet patienter som har väntat mer än 60 dagar 
har minskat med knappt 100 patienter jämfört med 
augusti 2017. Hudklinikens prognos var en 
tillgänglighet runt 60 procent under slutet av året 
men på grund av svårigheter att ersätta överläkare 
som under sommaren har gått i pension kan målet 
bli svårt att nå under 2018. De patienter som 
behöver ett snabbt besök får alltid komma inom rätt 
tid och det är de oprioriterade remisserna som får 
längre väntetider. Några patientsäkerhetsrisker 
kopplade till tillgänglighetsproblemet ser vi alltså 
inte. 

Inte heller inom området neurologi, reumatologi, 
hjärtsjukvård och barn- & ungdomsmedicin når 
verksamhetsområdet upp till målet. Även här beror 
det på läkartillgänglighet. Inom kardiologi, 
lungmedicin och reumatologi pågår rekrytering. 

  Faktisk väntetid 
till 
operation/undersökning 
inom specialiserad vård 

80% 56% Tillgängligheten uppgår i genomsnitt till 56 procent 
under perioden januari till och med augusti 2018. 
Under perioden har 194 patienter av totalt 441 
väntat mer 60 dagar. Det är undersökningar 
avseende gastro- och koloskopier som inte når 
tillgänglighetsmålet. 

  Fått hjälp och 
lämnat 
akutmottagningen inom 
4 timmar 

90% 75% I genomsnitt uppgår tillgängligheten till 75 procent 
under perioden januari till och med augusti 2018. 
Tillgängligheten har under perioden januari till och 
med augusti 2018 minskat något jämfört med 
samma period föregående år (78 procent samma 
period föregående år). Antal besök på länets 
akutmottagningar har ökat med 5 600 stycken (9 
procent) under perioden januari till och med augusti 
jämfört med samma period föregående år. 

  Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

90% 62% Under perioden januari till och med augusti 2018 
uppgår genomförda återbesök inom medicinskt 
måldatum i genomsnitt till 62 procent. I genomsnitt 
per månad så är det 2 800 patienter av totalt 4 500 
som inte erhåller ett återbesök inom måldatum. 

 

Aktiviteter Analys 

Stödja kliniker att aktivt arbeta med kapacitets- och 
produktionsstyrning 

Pilot 2 med onkologen och klinisk fysiologi är klar. 
Inväntar nu beslut på införande av IT-stödet Astrada. 
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Uppdrag/mål: 

2.1.1.3 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Antal anslutna 
webbtidbok 

  Enheterna inom verksamhetsområdet uppmanas att 
aktivt arbeta med att öka kännedomen om 
webbtidbok. 

VO  Användare av 
Journalen på nätet 

  Inom Medicinsk vård har Reumatologmottagningen 
på Länssjukhuset Ryhov flest användare av 1177 
vårdguidens e-tjänster. Därefter kommer 
Medicinmottagningen på Värnamo sjukhus och 
Neurologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov. 

VO  Av/ombokning av 
tid via webbtidbok 

  Flera verksamheter arbetar aktivt med att införa 
webbtidbok. 

 Nybokningar 
webbtidbok 

  Det är i dagsläget ingen verksamhet som har 
nybokningar via webbtidbok. 

 Digitala AK-brev   Pågående aktiviteter för att öka andelen patienter 
med brev till patienter som får blodförtunnande 
läkemedel. 

 

Aktiviteter Analys 

Sprida goda exempel på E-hälsoarbete Spridning av pågående e-hälsosatsningar via 
månadsbrevet "Bäst tillsammans". Kontinuerlig 
rapportering på ledningsgrupper kring e-
hälsoarbetet. 

Pågår pilot på Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, 
att patienter kan läsa sina provsvar via 1177. De får 
meddelande via SMS när de är klara. 

Cirka 100 patienter med immunbristsjukdom, 
använder en digital hälsodagbok för att rapportera in 
sina hälsodata. 

Alla kliniker ska erbjuda webbtidbok Ledningsgruppen är informerad om att Medicinsk 
vård ska erbjuda åtminstone avbokning och 
ombokning i webbtidboken. 

Utveckla arbetsprocesser för digitala besök Det finns ett uppdrag och en arbetsgrupp inom 
ramen för Tillsammansarbetet. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.4 Alla verksamheter följer regelbundet upp patientnöjdhet. 

Samtliga kliniker använder regelbundet uppföljningar av patientnöjdhet i sina 

utvecklingsarbeten. Nationella patientenkäten är en viktig datakälla för detta. 

  

Uppdrag/mål: 

2.1.1.5 Alla verksamheter arbetar utifrån barnkonventionens intentioner 

Alla verksamheter har utsedda barnrättsombud. En stor satsning planeras under hösten där 

barnrättsombuden ska göra handlingsplaner för sitt arbete. 
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Det har genomförts barnronder i en del verksamheter och detta  arbetssätt sprids nu i 

verksamhetsområde. 

Arbete pågår med att bilda ett barnskyddsteam. Syftet är att samla kompetens kring barn som 

far illa och stödja alla verksamheter i Region Jönköpings län. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.1 Från akuten till vårdcentralen 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet genom att förtydliga 
primärvårdens uppdrag för akuta patienter 

Projektet är avslutat och ingår i ordinarie 
verksamhet. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.2 Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Arbetet är i förvaltning och hanteras bland annat av 
chefsjuksköterskor inom ramen för det 
gemensamma ledningssystemet i samverkan. Det är 
fortsatt utmanande att sätta en beräknad vårdtid 
och dialog pågår kontinuerligt med läkargruppen på 
de olika klinikerna. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.3 Kroniska sjukdomar 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.4 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Aktiviteter Analys 

Följer arbetet som sker med fokus på kommunerna Deltar i arbetsgrupper inom Tillsammansarbetet. 

Utveckla arbetssätt för att upprättade hälsoplaner, 
hälsofrämjande insatser, samordnade 
vårdplaneringar 

Deltar i grupper inom ramen för Tillsammans 
arbetet. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.5 Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Barnhälsovården arbetar aktivt med att alla 
nyanlända barn ska genomgång hälsoundersökning 
och vaccination 

Arbete pågår med att revidera riktlinjer för 
nyanlända barn inom BHV 
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Uppdrag/mål: 

2.1.2.6 Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Uppstart av SSIH-verksamhet (Specialiserad sjukvård 
i hemmet) i länet 

Arbetet fortsätter med huvudfokus att stödja 
primärvårdens arbete med hembesök. 
Utgångspunkten är att utveckla en uppsökande 
verksamet inom sjukhusen. Baserat på PRE30/60 -
 d.v.s de algoritmer som kan förutse ökad risk för 
återinläggningar. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.7 Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av 

rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning 

Aktiviteter Analys 

Bidra i Region Jönköpings läns arbete med en hållbar 
rehabiliteringskedja 

En del i Tillsammansarbetet. Medicinsk vård är 
representerad. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.3 Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.1 Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Inrätta tjänst för arbeta med Barnrättigheter 50 procent tjänst är inrättad från och med 1 februari 
2018. 

Barnhälsovården ska identifiera särskilda satsningar 
för jämlik hälsovård 

En del i Tillsammans arbetet. En projektgrupp är 
bildad. Handlingsplan för statsbidrag inlämnad. 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.2 Etablera Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Delta i planering och utveckling av familjecentraler i 
varje kommun 

Medicinsk vård deltar i arbetsgrupper som arbetar 
med planeringen. 
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Perspektiv: 

3 Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Medicinsk vård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring antal Förändring % 

Vårdtid i dagar 68 936 73 903 -4 967 -6,7 % 

Antal läkarbesök 91 894 90 532 1 362 1,5 % 

Antal besök annan 
personalkategori 

113 980 116 066 -2 086 -1,8 % 

Disponibla vårdplatser ( 
egna) 

315 321 -6 -1,9 % 

Vårdtillfällen (egen regi) 16 747 16 524 223 1,3 % 

Tabellen ovan innehåller både besök inom somatisk vård och besök inom barnhälsovård 

(primärvård) samt barn och ungdomshälsan (primärvård). 

Vårdtillfällena har främst ökat inom medicinkliniken i Jönköping samt geriatrikkliniken i 

Jönköping. 

Ökningen av antalet läkarbesök förklaras främst av ökning inom hud-, medicin- & 

geriatrikkliniken Eksjö samt barn- & ungdomsmottagningen i länet. 

Minskningen av besök annan personalkategori har främst skett inom medicin- och 

geriatrikklinikerna i Eksjö och Värnamo. 

Strategiska mål: 

3.1 Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra 

folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.1.1.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Andel 
förstagångsföräldrar som 
genomgått hälsosamtal 

30% 22% Andelen förstagångsföräldrar som genomgått 
hälsosamtal till och med andra tertialet 2018 uppgår 
till 22 procent. Målet för 2018 uppgår till 50 procent 
(för helåret). Prognosen för helåret uppgår till 40 
procent. 

Andelen genomförda hälsosamtal är något högre 
jämfört med föregående år samma period 
(föregående år 19 procent). Åtgärder för att öka 
andelen hälsosamtal kommer att genomföras under 
2018. Upplevelsen är att fler föräldrar tackar nej till 
erbjudandet utifrån att många arbetsplatser 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

erbjuder detta inom sin företagshälsovård. 

 

Aktiviteter Analys 

Barnhälsovården ska arbeta för att öka andelen 
förstagångsföräldrar som genomgår hälsosamtal 

Ingår i Tillsammansarbetet. 

Strategiska mål: 

3.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

3.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.1 Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

MPG/processgrupper skapar länsövergripande 
arbetssätt 

Arbetet i  MPG (medicinsk programgrupp) Medicin 
och Geriatrik pågår enligt plan. Under hösten 2018 
kommer en redovisning ske till MPG från samtliga 8 
processgrupper när det gäller tillgänglighet, jämlik 
vård, medicinsk resultat m.m. 

Införande och följsamhet till nationella vårdprogram Medicinsk vård är ansvarig för nationell 
programgrupp barn. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.2 Läkemedelsanvändning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Användande av 
Cefotaxim på rätt 
indikation. 

90 % 105,9 % Målvärdet är att minska antalet doser. Jämförelse 
görs med samma månad föregående år. Ju lägre 
andel, desto bättre. 

Målet är att minska antalet dygnsdoser/100 
vårddagar. Siffror från STRAMA visar att 
Dygnsdos/100 vårddagar fortsätter att öka. Det är 
också en ökad resistensutveckling. Till detta ökar 
användningen av dyrare preparat som är behövs 
sättas in då antibiotika är resistent. 
Antibiotikaronder är ett sätt som fungerat men som 
efter avslutat projekttid inte fortsatt. 

VO  
Läkemedelskostnad per 
klinik 

  Klinikerna inom verksamhetsområdet har 
återkommande möten med representanter för 
läkemedelskommittén för att diskutera klinikernas 
läkemedelsanvändning. 

 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Uppföljning av Antibiotikaförskrivning Antibiotika förskrivningen av Cefatoxim fortsätter att 
öka. Det gör även resistensutvecklingen. Det är 
viktigt att bryta denna utveckling och då är 
antibiotikaronder ett viktigt verktyg. 

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat 
införande. 

Klinikerna och medicinska programgrupper har 
regelbundna träffar med representanter från 
läkemedelskommittén. 

Regelbundna Läkemedelsdialoger Sker på kliniknivå tillsammans med representant för 
läkemedelskommittén. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.3 Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård 

Aktiviteter Analys 

Varje verksamhet analyserar vilka processer som kan 
förflyttas från slutenvård till öppenvård 

Subakuta mottagningar har inrättats för patienter 
som sökt på akutmottagningen. 

Pågår gemensamt arbete med verksamhetsområde 
kirurgi för att samordna dagvårdsenheter. 

Klinikerna arbetar med att flytta slutenvård till 
dagvård exempelvis behandling av vissa 
hematologiska sjukdomar. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.4 Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård 

Aktiviteter Analys 

Varje verksamhet arbetar aktivt med sina processer 
för att optimera en möjlig förflyttning av 
specialistsjukvård till primärvård 

Arbetena pågår enligt plan i Tillsammansarbetet. 
MPG-Medicin och Geriatrik kommer under hösten 
träffa processgrupperna inom sitt 
verksamhetsområde för intensifiering av arbetet. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.5 Hemtagning av behandlingar från Universitetssjukhuset i Linköping 

Aktiviteter Analys 

Endobronkiellt ultraljud (EBUS) Utrustningen har installerats under våren 2018. De 
flesta lungcancerutredningarna är hemtagna från 
Linköping. Det har varit svårigheter att utföra EBUS-
bronkoskopier under sommaren. Orsaken har varit 
brist på operationssjuksköterskor. Det är för tidigt 
att se om det gett effekt på ledtider inom det 
standardiserade vårdförloppet Lungcancer. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.6 Välfungerande ambulanssjukvård 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av lättvårdsambulans Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag cirka 
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Aktiviteter Analys 

60 procent vilket ligger i nivå med planeringen. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.7 Alla kliniker arbetar med Rätt använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

Apotekare i vården Det finns apotekare i vården på samtliga enheter 
inom medicin-och geriatrikkliniken Eksjö samt på tre 
av fyra enheter inom medicin-geriatrikkliniken i 
Värnamo. Barnkliniken har infört 20 procent 
apotekare med fokus på barnavårdsenheten. 
Apotekare saknas på akutvårdsenheten. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.8 Utveckla ändamålsenlig och likvärdig dokumentation 

Aktiviteter Analys 

Tillsätta gemensam grupp för utvecklingsarbete av 
dokumentation 

Är en del av Tillsammansarbetet. Infektionskliniken 
har provat att analysera sitt dokumentationsarbete 
utifrån en speciell modell. En gemensam 
dokumentationsgrupp behöver bildas. Arbete pågår 
med detta. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.2 God cancervård 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.1 Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Samverkan Antitumoral behandlingsenhet Arbete pågår mellan kirurgisk vård och medicinsk 
vård kring samverkan Antitumoral 
behandlingsenhet. 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Är en del av standardiserade vårdförlopp. Det 
utbildas bland annat kontaktsjuksköterskor. 
Medicinsk vård har en bra uppföljning med hjälp av 
kontaktsjuksköterskor. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.2 Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Arbetet fortgår enligt plan för de SVF 
(standardiserade vårdförlopp) som finns inom 
medicinsk vård. Arbetet under hösten kommer även 
handla om hur vi går in ett permanent arbetssätt för 
våra SVF. 
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Uppdrag/mål: 

3.2.2.3 Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Hudkliniken deltar i information kring hälsosamma 
solvanor. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.4 Cancerrehabilitering 

Medicinsk vård bidrar med föreläsare i patient- och närståendeutbildningen "Lära sig leva 

med cancer". 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.5 Medicinsk genetik 

Aktiviteter Analys 

Uppdrag till MPG Medicin geriatrik att analysera 
behov och möjligheter 

En analys är genomförd inom kardiologi och det 
inväntas en rapport avseende vilka åtgärder som 
kommer att genomföras. 

Uppdrag till MPG Barn att analysera behov och 
möjligheter 

En analys är genomförd av behov och möjligheter. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.3 Rätt Diagnos och rätt behandling 

Uppdrag/mål: 

3.2.3.1 Alla kliniker arbetar med värdeskapande diagnostik 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Laboratoriekostnader/rö
ntgenkostnader 

  Ett arbete med att analysera kostnaderna inom 
lab.service och röntgen kommer att påbörjas under 
hösten 2018. Analysen kommer ligga till grund för 
rätt använd diagnostik. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.4 Vård på rätt vårdnivå 

Uppdrag/mål: 

3.2.4.1 Alla verksamheter skapar förutsättningar att öka dagsjukvård och öppenvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Antal 
vårdtillfällen i 
specialiserad slutenvård 

  Medelvårdtiden för tertial 1 och 2 inom Medicinsk 
vårds verksamheter har minskat från 4,50 till 4,17. 
Den största minskningen har skett inom Geriatriska 
kliniken men samtliga medicin- och geriatrikkliniker 
har haft en minskning av medelvårdtiden. Antal 
vårdtillfällen inom medicinsk vård har ökat från 16 
524 (T1+T2 2017) till 16 747 (T1+T2 2018) .En orsak 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

är en förändrad vårdplaneringsprocess. Antalet 
vårddagar där patienter väntat på hemgång till 
kommunerna har i snitt minskat från 653 
vårddagar/månad till 485 vårddagar/månad. 

 

Aktiviteter Analys 

Utbildningsaktiviteter för egenvård Det pågår utbildningsinsatser på ett flertal av 
klinikerna för att öka egenvård. 

Det utbildas ledare för lärcaféer och flera kliniker 
genomför detta regelbundet. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.5 Rätt beteende Läkemedelsanvändning 

Uppdrag/mål: 

3.2.5.1 Rätt antibiotika i rätt tid till rätt person 

Aktiviteter Analys 

Analysera möjligheter till att utöka projekt 
antibiotikaronder. 

Analys pågår med inriktningen på hur ett införandet 
av arbetssättet kan göras. Pilotprojekt är avslutade 
med goda resultat. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.6 Länsgemensamma processer 

Uppdrag/mål: 

3.2.6.1 Det finns beskrivet vilka länsgemensamma processer som finns 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Andel 
länsgemensamma 
processer 

 14% Verksamhetsområdet har till och med andra tertialet 
2018 implementerat 8 länsprocesser av de 56 
"större" processer som finns inom 
verksamhetsområdet. En ökning med 5 
länsprocesser jämfört med tredje tertialet 2017. 

Strategiska mål: 

3.3 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

3.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.1 Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Vårdprevention 90 % 93 % Andel riskpatienter som efter bedömning i Senior 
Alert, erhållit förebyggande åtgärd inom fall, 
nutrition och trycksår uppgår till och med andra 
tertialet till 93 procent jämfört med första tertialet 
då andelen uppgick till 90 procent. Vårdprevention 
är ett viktigt arbete som uppmärksammas vid 
verksamhetsdialoger och ledningsgrupper. Det 
planeras att utveckla trycksårsförebyggande arbete 
som en fortsättning på det projekt som avslutades i 
somras. Arbetet sker i nära samarbete med 
chefsjuksköterskorna. 

 Trycksårsmätning 3%  Pågår uppstart av mätning. 

 

Aktiviteter Analys 

Projekt för färre trycksår Den projektledare som anställdes har avslutat sin 
anställning i juni. Cirka 250 medarbetare har 
utbildats. En checklista är under pilottest på vissa 
kliniker. Det har genomförts uppskattade och 
lärorika träffar för trycksårsombud. Dessa kommer 
fortsätta. Patientinformation är framtagen. En 
framtida plan är att fortsätta utbildningar. Det kan 
också behöva följas på daglig styrning antalet 
trycksår på sjukhuset. 

Alla verksamheter arbetar med att minska trycksår, 
fall, undernäring och ohälsa i munnen 

Kontinuerligt arbete pågår kring vårdprevention. 

Delta i strategiskt utvecklingsarbete inom 
patientsäkerhetsområdet 

Utvecklingschefen har deltagit i strategiskt 
patientsäkerhetsarbete. En uppdragsutbildning som 
genomförts av Hälsohögskolan. Fokus på nytt sätt att 
tänka patientsäkerhet. 

Säker vård alla gånger Arbetet med Säker vård fortsätter på enheterna. 

Patientsäkerhetsutbildning har startats. 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.2 Införa en välfungerande vårdkedja för Sepsis 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Andel som får 
antibiotika inom 60 
minuter vid Sepsis 

  Sepsislarm är uppstartat efter en massiv 
utbildningsinsats. Fortfarande finns det behov av att 
utveckla arbetet mera. Antibiotika inom 60 minuter 
är en viktig indikator på hur väl arbetet utvecklas. 
Regionen kommer vara piloter i ett LÖF projekt kring 
säker sepsis. Uppstart i september. 

 

Aktiviteter Analys 

Utbildningsinsatser kring sepsiskedjan Arbetet utvärderat i juni. Fortsatt granskning via 
LÖF's projekt. Start september 2018. 
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Framgångsfaktorer: 

3.3.2 God kunskap om patientsäkerhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Antal Avvikelser i 
Synergi per månad 

300 173 Klinikerna är uppmanade att arbeta aktivt med 
avvikelsehantering och Synergier. Antalet går ned 
senaste tertialet. De är framförallt 
sommarmånaderna som det ligger lägre. I år är det 
dock högre än samma period förra året. 

Framgångsfaktorer: 

3.3.3 God säkerhetskultur 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Resultat 
patientsäkerhetskulturm
ätning 

  Genomgående bra resultat i mätningen för 
verksamhetsområde Medicinsk vård. Samtliga 
enheter arbetar med handlingsplaner utifrån de 
resultat där förbättringsmöjligheter finns. 

 

Aktiviteter Analys 

Alla verksamheter arbetar med Gröna Korset Utvärdering utskickad till vårdenheter. Utvärdera 
hur Gröna korset används. 

Strategiska mål: 

3.4 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

3.4.1 Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Avtalstrohet 
inköp 

90% 93% Avtalstroheten uppgår under augusti till 93 procent. 
Under perioden januari till och med augusti 2018 
uppgår avtalstroheten i genomsnitt till 94 procent. 

Inköp utan avtal uppgår under perioden januari till 
och med augusti till 10,5 mnkr av ett totalt inköp om 
163 mnkr. Det är i huvudsak inköp av 
patienttransporter (flygtransporter), tjänster från 
MSB, andra landsting, behandlingshjälpmedel, IT 
relaterade tjänster, medicinskteknisk utrustning som 
inte följer kriterierna som är uppställda för att nå 
målet för avtalstrohet. 
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Strategiska mål: 

3.5 Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

3.5.1 Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

3.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-10 % 30,5 % Antalet körda mil med egen bil i tjänsten har ökat 
med 2 300 mil (30,5 procent) under perioden januari 
till augusti 2018 jämfört med samma period 
föregående år. 

  Tjänsteresor, 
antal km poolbil (korttid) 

-10 % 2,5 % Resor i tjänsten med poolbil (korttid) har ökat med 
drygt 500 mil (2,5 procent) under perioden januari 
till augusti 2018 jämfört med samma period 
föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Mäta tjänsteresor med privat bil i syfte att få ett 
underlag till eventuella åtgärder 

Mätning sker tertialvis. 

Utreda tjänsteresandet i syfte att ta fram åtgärder 
för att minska dessa 

Intentionen är att öka användandet av bland annat 
Lync och Cisco-meeting för att minska 
tjänsteresandet. 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Verksamhetsområdet har beslutat att använda Lync 
och Cisco-meeting som alternativt mötessätt. Vid 
fysiska möten ska samåkning ske i största möjliga 
mån. 

Framgångsfaktorer: 

3.5.2 Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

3.5.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Aktiviteter Analys 

Inte öka mängden brännbart avfall jämfört med 
2015 

I dagsläget kan inte verksamhetsområdet Medicinsk 
vård mäta utfallet. Det är endast mätbart på 
sjukhusnivå. 

Framgångsfaktorer: 

3.5.3 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Aktiviteter Analys 

Förekomst farliga kemiska produkter Inventering pågår av leksaker (ur ett miljöperspektiv) 
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Aktiviteter Analys 

som erbjuds barn i vården. 

Förbättringsförslag i Synergi avseende miljö Det har inkommit förbättringsförslag från patient 
avseende plastanvändning i vården. Diskuterat i 
ledningsgrupp. 

Uppdrag/mål: 

3.5.3.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. 
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Perspektiv: 

4 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

4.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Ta fram strategi för kompetensutveckling i 
förbättringskunskap 

Spridning av ATP-utbildning för strategiskt viktiga 
funktioner. Exempelvis processledare för kliniska 
processer. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.2 Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Delaktighet vid utveckling av samt införande och 
följsamhet till relevanta nationella vårdprogram 

Implementeringen av nya vårdprogram ingår i 
arbetet med kunskapsstyrning som det arbetas med 
i Tillsammansarbetet under vår och höst. Arbetet 
pågår enligt plan. 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer Inget nytt att redovisa. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.3 Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Påbörja information och spridning av kunskapsstöd Arbetet när det gäller kunskapsstöd är ett av 
delområdena i Tillsammansarbetet. Detta pågår 
enligt plan. En nulägesanalys har skett under 
sommaren i form av en enkät till verksamheterna. 

Följer den nationella utveckling och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Arbete pågår på regionövergripande nivå. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.4 Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister 

Aktiviteter Analys 

Analysera täckningsgrad i relevanta kliniska 
kvalitetsregister 

Arbete är uppstartat för att undersöka möjligheterna 
att fånga registerdata direkt i Diver. 
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Uppdrag/mål: 

4.1.1.5 Alla verksamheter följer upp studentnöjdheten 

Framgångsfaktorer: 

4.1.2 Använda statistik för utveckling 

Framgångsfaktorer: 

4.1.3 Snabb spridning av bra arbetssätt 

Uppdrag/mål: 

4.1.4 Utveckla ett geriatriskt kompetenscentrum 

En gemensam utvecklingsdag anordnas den 2 oktober. Det kommer också göras studiebesök 

på geriatriskt kunskapscenter i Malmö. 
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Perspektiv: 

5 Medarbetare 
Strategiska mål: 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Personalomsättning 

  Under våren 2018 togs beslut om att följa 
personalomsättningen avseende extern rörlighet för 
de medarbetare som har en tillsvidareanställning 
inom Medicinsk vård. Personalomsättningen avser 
rörlighet där medarbetare lämnar Region Jönköpings 
län för annan arbetsgivare eller för pension. Under 
våren 2018 ligger personalomsättningen på cirka 9 
procent inklusive pension, vilket är på samma nivå 
som Regionen. 

  
Medarbetarsamtal 

90% 85% Resultatet är på samma nivå som under våren 2018. 
Aktiviteter avseende medarbetarsamtal är 
förhållandevis låg under sommaren. 

  
Kompetensutvecklingspl
an 

90% 77% Andelen kompetensutvecklingsplaner uppgår vid 
tertial 2 2018 till 77 procent. 

Att resultatet minskar under tertial 2 kan bero på att 
registrering i systemet saknas. Åtgärder för att 
arbeta strukturerat med bland annat påminnelser 
kring vikten av att registrera kommer att genomföras 
under hösten 2018. 

  

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4,8% 4,6% Sjukfrånvaron i augusti uppgår till 4,6 procent vilket 
är bättre än motsvarande period föregående år. 
Under första halvåret 2018 har alla chefer erbjudits 
utbildning i rehabiliteringsprocessen. 
HR organisationen har från och med våren 2018 
prioriterat arbetet med rehabilitering genom ett 
ökat fokus på att stödja chefer i arbetet med 
rehabilitering av medarbetare, detta arbete kommer 
att fortsätta. 

Enheterna har under våren fått information och tagit 
del av vilka åtgärder som arbetsgivaren bör arbeta 
aktivt med för att förebygga diskriminering och 
främja mångfald, jämställdhet och likabehandling. 

 

Aktiviteter Analys 

Kompetensutvecklingsstege införs för sjuksköterskor Modeller för kompetensutveckling för sjuksköterskor 
är framtagna på flera av de större klinikerna. Bland 
annat har Barnkliniken en befattnings utveckling 
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Aktiviteter Analys 

enligt strukturen OLIVIA (organisatoriskt lärande i 
vårdens inre arbete). Det bygger på ett antal 
kompetensområden som belyser de färdigheter, 
kunskaper och förmågor som förekommer på 
respektive enhet. Som bas för befattnings 
utvecklingen ligger verksamhetens mål. 

Översyn av schemamodeller Pilotprojekt förändrad schemamodell, projekt 
uppstart februari 2018 Värnamo och Eksjö i 
samarbete med verksamhetsområde Kirurgi. 

Kompetensförsörjningen av framför allt 
sjuksköterskor, och i viss mån undersköterskor, har 
varit svår under de senaste åren på 
Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. 
Syftet med pilotprojektet är att: 

•säkerställa den framtida kompetensförsörjningen 

•möta elektiva och akuta behov av i första hand 
slutenvård 

Hälsoinspiratörer i verksamheterna Hälsoinspiratörer finns inom delar av verksamheten 
och arbetar förebyggande med hälsofrämjande 
aktiviteter 

Uppdrag/mål: 

5.1.1.1 Alla verksamheter följer och utvecklar schemamodeller 

Framgångsfaktorer: 

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.1 Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av 

2018. 

Utlandsrekrytering av specialistläkare pågår. Målet är att under 2019 fasa ut hyrläkare. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.2 Gott och  nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.3 Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK) 

Aktiviteter Analys 

Starta projekt "När tiden får styra". Pilot 2 med onkologen och klinisk fysiologi är klar. 
Inväntar nu beslut på införande av IT-stödet Astrada. 

Projekt RAK på kliniker Pågår fortfarande arbeten på klinikerna kring RAK. 
Reumatologen har startat ett projekt med 
uppföljande återbesök hos sjukgymnast och 
arbetsterapeut, istället för läkare, för patienter med 
reumatoid artrit. De är först i Sverige med detta 
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Aktiviteter Analys 

koncept. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Uppdrag/mål: 

5.1.3.1 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och 

säkerhetskulturundersökningen 2016. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Avvikelser 
arbetsmiljö 

  På vissa kliniker pågår arbete tillsammans med 
arbetsmiljöenheten baserat på avvikelser inom 
arbetsmiljöområdet. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya chefer och skyddsombud utbildas i Hälsa och 
arbetsmiljö 

Arbetsmiljöteamet kommer att genomföra 
utbildningar under 2018. 

Bland annat den grundläggande 
arbetsmiljöutbildningen, två dagar och fem tillfällen. 
Utbildningen är fullbokad. Arbetsmiljöteamet har i 
uppdrag att se över möjligheterna till ytterligare 
tillfällen under året. 

Uppdaterande arbetsmiljöutbildning en dag och fyra 
tillfällen. 

Upprätta en hälso- och arbetsmiljöplan Arbete pågår med hälso-och arbetsmiljöplan. 

Kliniker kommer att erbjudas möjlighet att 
genomföra  mini-enkät 

För vårt verksamhetsområde har nu totalt tre 
kliniker valt att genomföra minienkät under hösten 
2018. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.5 Chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Ledarskapsallians medicinsk vård Det pågår ett arbete kring kommunikativt ledarskap. 
Detta arbetet ska spridas under hösten 2018 till 
vårdenhetscheferna. 

Skapa möjligheter för delat ledarskap Verksamhetsområdet arbetar för och främjar 
möjligheter för delat ledarskap där det anses 
lämpligt. I dag finns delat ledarskap inom några 
enheter. 

Nätverksträffar för chefer Verksamhetsområdets chefer deltar i den 
regionövergripande satsningen ”nätverk för 
engagerat ledarskap”. 
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Aktiviteter Analys 

Samtliga ledningsgrupper inom verksamhetsområde 
Medicinsk vård kommer under perioden oktober 
2018 till och med februari 2019 att genomföra två 
workshops. Workshoparna leds av 
verksamhetsområdets kommunikationschef och HR-
chef. 

Workshop 1 : samtliga arbetar igenom och gör sitt 
kommunikationssystem. 
Workshop 2 : samtliga arbetar med 
budskapsmodellen. 
Respektive tillfälle avser en eftermiddag där 
verksamhetschefen deltar med sina chefer. 
Tillfällena riktar sig till alla chefer med 
personalansvar. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

Uppdrag/mål: 

5.1.6.1 Heltid som norm 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid anställning Arbete med heltid som norm fortsätter och det finns 
nu en rutin och informationen finns och följs via 
Regionens Rekryteringsportal. HR bevakar och följer 
sina områden. Inom Medicinsk vård har vi till stor del 
kunnat erbjuda heltid till de som önskat. 

Det region gemensamma projektet heltid som norm 
fortsätter och intensifierar sitt arbete under 2018, 
bland annat kommer projektet att arbeta med : 
Hur kan vi få bemanning över 
verksamhetsgränser/arbetsplatser att utvecklas? 

Framgångsfaktorer: 

5.1.7 Goda utvecklingsmöjligheter 

Aktiviteter Analys 

Teamsjukskötersketjänster för erfarna 
sjuksköterskor 

Det har nu genomförts intervjuer med kandidater 
som kan vara aktuella för tjänst som 
teamsjuksköterska i Värnamo och Eksjö. Processen 
med rekrytering fortgår. Ytterligare annonsering 
kommer att genomföras i Eksjö efter 
semesterperioden för om möjligt locka fler sökande. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.8 Bra och säker arbetsmiljö 
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Perspektiv: 

6 Ekonomi 
Strategiska mål: 

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans 0 tkr -4 060tkr Budgetunderskott till och med augusti: 4,1 mnkr 

Budgetöverskott i perioden augusti: 19,4 mnkr 

Nedan beskriver de större förändringarna i 
verksamhetsområdets ekonomi till och med augusti 
2018: 

Ackumulerade värden. 

Ambulansverksamheten erhöll tilläggsbudget under 
augusti om 14 mnkr (21 mnkr för helåret) 

Statsbidrag erhölls med 9,7 mnkr under augusti (14,6 
mnkr för helåret) 

Hyrläkarkostnaderna har ökat med: 4,4 mnkr 

Lab-kostnaderna har ökat (utöver index) med: 4 
mnkr 

Ersättningar för asylsökande och klinikfärdiga 
patienter har minskat med: 17,8 mnkr 

Läkemedelskostnaderna har ökat med: 12,2 mnkr 

Kostnader från IVA (interndebitering) har ökat 
utöver index (ej kompenserat i budget): 2,4 mnkr 
(helår 3,6 mnkr) 

Budgetavvikelsen prognostiseras till ett 
budgetunderskott om 15 mnkr för året. Den positiva 
förändringen av budgetavvikelsen under augusti i 
förhållande till tidigare månader under året beror på 
erhållen tilläggsbudget för ambulansverksamheten 
samt erhållna statsbidrag. Exklusive erhållen 
tilläggsbudget för ambulansverksamheten samt 
erhållna statsbidrag så blev den ekonomiska 
utvecklingen i augusti inte som förväntat. 
Kostnaderna ökade för läkemedel, lab.service, 
hyrläkare samt att personalkostnaderna inte 
minskade som förväntat. Men personalkostnaderna 
förväntas minska under hösten jämfört med 
föregående år och stabiliseras på en lägre nivå från 
och med ingången av år 2019. Minskade ersättningar 
(17,8 mnkr till och med augusti, se ovan) kommer 
verksamhetsområdet inte att kunna kompensera för 
under innevarande år. Antalet anställda är färre i 
perioden augusti jämfört med samma period 
föregående år men något högre än budgeterad nivå. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Lönekostnader 

I fast pris har lönekostnaderna inklusive 
bemanningspersonal till och med augusti ökat med 
5,7 mnkr (0,7 procent) jämfört med samma period 
föregående år. Kostnadsökningen beror i huvudsak 
på ökat inköp från bemanningsföretag (hyrläkare). 
Verksamhetsområdet förväntar sig en minskning av 
antalet anställda ner till budgeterad nivå under 
hösten 2018. Antalet anställda är i augusti 4 stycken 
fler än budgeterad nivå. 

Bemanningspersonal 

Kostnaden för bemanningspersonal har till och med 
augusti uppgått till 14,2 mnkr (föregående år samma 
period 9,8 mnkr). Kostnaden har ökat med 4,4 mnkr 
jämfört med samma period föregående år. Den 
största ökningen (2,9 mnkr) till och med augusti står 
barn- och ungdomsmottagningen i Värnamo för. En 
läkare har avslutat sin anställning under året och en 
är föräldraledig och då har dessa ersatts med 
hyrläkare. 

Främst är det inom hjärtsjukvården (kardiologi) som 
bemanningspersonal har anlitats. 

Aktiviteter pågår för att minska beroendet av 
bemanningsföretag. Bland annat så pågår 
utlandsrekryteringar av läkare. 

Läkemedelskostnader 

Läkemedelskostnaderna har till och med augusti 
ökat med 12,2 mnkr (3,8 procent) jämfört med 
samma period föregående år. Kostnaderna uppgår 
under perioden till 330,4 mnkr (föregående år 318,2 
mnkr). Kostnadsökningen sker inom både 
rekvisitionsläkemedel (5,2 mnkr) och 
receptläkemedel (7 mnkr). Kostnaden avseende 
smittskyddsläkemedel för behandling av bland annat 
hepatit C uppgår till 22,4 mnkr, vilket är en 
minskning av kostnaderna med 3,6 mnkr jämfört 
med samma period föregående år. Totalt 
budgetunderskott avseende läkemedel om 1,7 mnkr 
till och med augusti. 

Lab.service och röntgen 

Kostnaderna för lab.service har till och med augusti 
ökat med 6,8 mnkr (8,3 procent) jämfört med 
föregående år. En ökning utöver index med 4 mnkr 
(6,7 procent). Främst är det lab-prover inom 
kliniskkemi och genanalyser som kostnaden har 
ökat. Kostnaden för radiologi har i fast pris ökat med 
0,8 mnkr (1 procent). 

  

  Prognos 0 tkr -15 000 tkr Verksamhetsområdet prognostiserar ett 
budgetunderskott om 15 mnkr för 2018. Den 
huvudsakliga anledningen till budgetunderskottet är 
minskad asylersättning samt ersättning för 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

klinikfärdiga patienter jämfört med 2017. Till och 
med augusti så har ersättningarna minskat med 17,8 
mnkr. Denna minskning kommer 
verksamhetsområdet inte att kunna kompensera för 
under innevarande år. Läkemedelskostnaderna har 
ökat (11,8 mnkr) mer än förväntat under andra 
tertialet jämfört med det första. Vilket också har 
påverkat budgetunderskottet i negativ riktning. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Samtliga enheter med budgetunderskott har fått i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
reducera enhetens kostnader. Handlingsplanerna 
ska vara klara senast den 30 september 2018. 
Åtgärderna ska uppnå helårseffekt under 2019. 
Under våren 2018 införde verksamhetsområdet en 
begränsning i hur många anställda respektive enhet 
får vara. Modellen med begränsning av antalet 
anställda kommer under hösten 2018 att påverka 
ekonomin i positiv riktning. 

Kostnad per patient införs Pågår enligt planering, det vill säga att nu är samtliga 
enheter (somatisk vård) inom verksamhetsområde 
medicinsk vård integrerade i IT-systemet som 
används för uppföljning av kostnad per patient. 
Nästa steg är att presentera data för klinikerna. 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.1 Alla verksamheter har en plan för att hålla budget i balans. 

Samtliga enheter med ett budgetunderskott har fått i uppdrag att under september 2018 

definiera områden där enheten ska reducera kostnaderna. Under 2019 ska åtgärderna uppnå 

helårseffekt. Sammanlagt ska kostnaderna minska med 24 mnkr. Målet är att 

verksamhetsområdet ska uppnå en budget i balans. 
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1 Inledning 
Kirurgisk vård utvecklar verksamheten för att skapa mer jämlik hälsa och vård i hela länet och 

framtidssäkra hälso- och sjukvården. Omställning med förflyttning från sluten till öppen vård 

pågår. Utmaningarna handlar om samordning i länet, oberoende av bemanningsföretag och 

ordnat införande av nya metoder. Arbetet görs med fortsatt fokus på medicinska resultat och 

ekonomi i balans. Sedan årets start görs månadsuppföljningar med samtliga kliniker. 

Det nära samarbetet med Medicinsk vård och Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

utvecklas vidare framförallt genom nya arbetssätt med daglig styrning mellan sjukhusen för 

att säkra vårdplatserna under sommaren. 

Länsklinikerna bygger vidare på processer för en bättre arbetsfördelning mellan de tre 

sjukhusen. Beredningsgruppen för länsövergripande operationsplanering har påbörjat ett 

arbete för bättre planering och resursutnyttjande. 

Den länsgemensamma kön för koloskopier inom standardiserade vårdförlopp har kortat 

väntetiden. Arbetet fortsätter för ytterligare förbättringar och en tydlig uppföljning är 

utvecklad. 

Ytterligare tre standardiserade vårdförlopp är införda inom cancervården. Under 2018 

förbereds överlämning till förvaltningsorganisation. 

Region Jönköpings läns satsning på ledarskapsutveckling fortsätter. Utvecklingsaktiviteter för 

kommunikativt ledarskap i ledningsgruppen görs tillsammans med Medicinsk vård och 

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 

I Tillsammansarbetet prövar urologkliniken en ny metod för diagnostisering av 

prostatacancer. En sal för stötvågsbehandling av njursten har öppnats. 

Ungdomsmottagningen har startat online-tjänst med tillgång till olika sjukvårdskompetenser. 

Inom förlossningsvård sker arbete med bemanning för att uppnå en stabil grundbemanning. 

Kvinnokliniken i Jönköping har invigt en antenatalmottagning och infört kapacitets- och 

produktionsstyrning inom kvinnohälsovården. 

På OP/IVA i Värnamo finns nu ytterligare tre operationssalar varav en är dedikerad för 

kejsarsnitt, en daguppvakningsavdelning samt en operationsreception med omklädningsrum, 

behandlingsrum och samtalsrum. 

Smärtprocessen har genomlysts för att ta fram förslag på att utveckla verksamhet med jämlik 

vård. 

Länssjukhuset Ryhov och Universitetssjukhuset i Linköping har uppdraget att tillsammans 

utveckla barnortopediskt centrum. Hemtagning av stereotaxibehandling av hjärna och lunga 

har genomförts. 

En algoritm för vård av inneliggande barn har tagits fram. Arbete pågår med 

barnkonventionen i samarbete med Medicinsk vård och Psykiatri, rehabilitering och 

diagnostik. 

En uro-onkologisk mottagning för patienter med prostatacancer har startats. 

En påtaglig minskning i vårdtider ses. Tillgänglighet till besök och operation är lägre än 2017. 

Budgetavvikelse till och med augusti är minus 58,4 mnkr. Prognos är minus 76 mnkr. 

Åtgärder är anställningsprövning vid rekrytering, mindre köp av bemanningsföretag samt att 

kontinuerligt anpassa bemanning och vårdplatser i selektiva och akuta processer efter behov. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

1 8 % 2 15 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

6 46 % 6 46 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

6 46 % 5 38 % 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

13  13  

För 7 av 13 mätetal nås måluppfyllelse helt eller delvis. De mål som inte nås avser antal 

kilometer tjänsteresor, ekonomi, sjukfrånvaro och återbesök medicinskt måldatum. För 

motsvarande period 2017 nåddes 8 av 13 mätetal helt eller delvis. Lite förenklat kan 

förändringen i måluppfyllelse förklaras av mätetalet sjukfrånvaro där målet var uppfyllt 2017 

men det är inte uppfyllt 2018. Sjukfrånvaron sjönk mellan 2016 och 2017 och nu har 

sjukfrånvaron ökat något främst under de första månaderna 2018. 

Måluppfyllelsen för tillgänglighetsmåtten är på ungefär samma nivå som 2017. 

Vårdtiden är påtagligt kortare än 2017, cirka 10 procent färre dagar. Det beror sannolikt på 

förbättrade patientflöden för främst knä- och höftplastiker och Trygg och säker hemgång. 

Antal besök ökar både till läkare och övriga personalkategorier. 

Vårdproduktion uttryckt i DRG för januari till och med augusti 2018 ökar. 
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Perspektiv: 

2 Medborgare och kund 
Tillgängligheten under årets två första tertial, är sämre än under 2017. Den är sedan 

föregående höst på en lägre nivå än tidigare år, där insatser kring IT-utbildningar och ny 

operationsavdelning i Värnamo med medföljande minskat antal operationer under en period 

påverkar, men även en försämrad tillgänglighet inom ögonklinikerna och kirurgkliniken. Vid 

nationell jämförelse är tillgängligheten ändå på en god nivå. Väntetiden att inom 4 timmar 

lämna akutmottagningen nås till 75 – 80 procent. Det är samma nivå som under samtliga 

månader de senaste åren. Andelen genomförda återbesök fortsätter att vara långt ifrån 

målnivån. Det är främst inom ögonklinikerna och urologkliniken som det största antalet inte 

får återbesök inom utsatt tid. 

Strategiska mål: 

2.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

2.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kundtillfredsställelse -
 nationell patientenkät 

  Mätning kommer i höst. 

 

Aktiviteter Analys 

Använda sig av resultatet i nationella patientenkäten Resultaten av nationella patientenkäten 2018 
används som underlag för förbättringsarbeten på 
enheterna. Särskilt enkätens fritextsvar ger uppslag 
till förbättringar. De faktiska resultaten ger 
lägesbilden och indikerar vilka områden som bör 
arbetas mer med. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.1 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

Genomföra utbildning i personcentrerad vård 
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi, medicin 
och psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Arbetet med personcentrerad vård är en del av 
arbetet med tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård. Men mer insatser behöver göras för att 
det ska bli en del av alla verksamheters vardag. 
Estherarbetet är en del av detta och under hösten 
genomförs en ny omgång av utbildning för 
Esthercoacher. Kirurgisk vård har fyra deltagare i den 
nya utbildningsomgången från Värnamo samt 
Jönköping. 



Kirurgisk vård, Delårsrapport 7(26) 

 

 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.2 Förbättra tillgängligheten 

I rapporten redovisas tillgängligheten som ackumulerade värden fram till senaste månaden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tillgängligheten i en majoritet av månader under året 

är lägre än föregående år och inte når de uppsatta målnivåerna. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Faktisk väntetid 
till första besök i 
specialiserad vård 

80% 72% Väntetiden till ett första besök är under de första 8 
månaderna lägre än motsvarande period 2017. De 
enheter som är längst från måluppfyllelse är 
ögonklinikerna, ÖNH kliniken och kirurgkliniken. 

  Faktisk väntetid 
till 
operation/undersökning 
inom specialiserad vård 

80% 75% Resultatet är i nivå med föregående år. Väntetiden 
till operation är under de första 8 månaderna lägre 
än motsvarande period 2017, men relativt liten 
skillnad. Är varierande grad av måluppfyllelse inom 
klinikerna beroende på vilket ingrepp man väntat till. 
Särskilt gott resultat ses inom utprovning av 
hörapparater, där det historiskt har varit svårt att nå 
målet, men nu erhåller mer än 90 % en tid inom 60 
dagar. 

  Fått hjälp och 
lämnat 
akutmottagningen inom 
4 timmar 

90% 79% I augusti är andelen något lägre som klarar målet på 
4 timmar. De senaste åren har resultatet varierat 
omkring 80% och det förefaller svårt att nå ett bättre 
resultat. Olika åtgärder för att minska antalet 
sökande på akuten har provats, men har än så länge 
inte haft någon effekt. 

  Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

90% 71% Inte under någon månad sedan januari 2017 har 
målet uppfyllts, varierar omkring 70% som får ett 
återbesök inom utsatt tid. 

 

Aktiviteter Analys 

Månatliga lägesavstämningar mellan 
sjukvårdsdirektör och verksamhetschef avseende 
bland annat tillgänglighet 

Pågår enligt plan. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.3 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av digitalisering inom Kirurgisk vård Ett regionövergripande arbete har under våren 
påbörjats inom detta område. Dialog med lämpliga 
pilotkliniker pågår, oklart i dagsläget om någon pilot 
startas inom kirurgisk vård. Några större händelser 
av utvecklingen kring detta har inte skett under 
sommaren. 

Vid månatliga lägesavstämningar utvärdera med 
användande av IT-system och digitalisering 

Ledningsgruppen har tillsammans med ITC haft en 
inledande workshop om samverkan av IT-utveckling. 
Resultatet kommer att följas upp i slutet av 2018. 

Vid månatliga lägesavstämningar förs dialog kring 
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Aktiviteter Analys 

digitalisering och IT utifrån aktuella och framtida 
behov inom varje klinik. Detta hämtas upp för att 
sedan diskuteras i den nybildade 
programstyrgruppen för Kirurgisk vård. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.4 Använda sig av resultatet i nationella patientenkäten 

Varje klinik tar fram handlingsplaner och genomför aktivititer inom områden där resultat 

behöver förbättras. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

23 uppdrag har fördelats av regionledningen till verksamhetsområdena. För fyra av dessa är 

kirurgisk vård ansvarig. Övriga områden bemannas delvist av personal från Kirurgisk vård. 

De fyra områdena är cancervård, center för prostata, ungdomsmottagning samt 

kvinnohälsovård och förlossning. Under våren har arbete pågått med att formera grupper och 

starta upp arbetet för att komma vidare till vad man konkret ska göra. A3:or har skrivits och 

handlingsplaner finns framtagna. 

 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.1 Från akuten till vårdcentralen 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet genom att förtydliga 
primärvårdens uppdrag för akuta patienter 

Arbetet bedrivs inom tillsammansarbetet. Statistiskt 
sett går det inte att se några tydliga effekter av 
arbetet. 

Samverka med primärvården kring t ex med e-
consulting 

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
har en grupp skapats som ska arbeta med digitala 
lösningar. Gruppen är formerad men uppdraget 
behöver förtydligas. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.2 Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Är en del av "Tillsammans för bästa möjliga hälsa" 
och är nu ett nytt arbetssätt i verksamheterna. 
Chefsjuksköterskorna gör en uppföljning på hur 
arbetet utvecklas. 

Aktivt delta i projekt trygg och säker omsorg Kirurgisk vård har deltagit i de aktiviteter som 
genomförts tex workshop för att få in det nya 
arbetssättet. 
Chefssjuksköterskorna på respektive sjukhus håller i 
uppföljningen av denna process men upplevelsen är 
redan att detta nya arbetssätt gett effekt. 
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Uppdrag/mål: 

2.1.2.3 Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med primärvården kring kronisk sjuka Detta är en del av Tillsammans för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård. En programgrupp är formerad 
och nu förs diskussioner om vilken modell som vi ska 
arbeta efter. Test pågår på en vårdcentral vad gäller 
hjärtsvikt. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.4 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Aktiviteter Analys 

Samarbeta med verksamhetsområde Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik kring personer med 
somatisk och psykiatrisk sjukdom 

Detta område är en del av Tillsammans för bästa 
möjliga hälsa och jämlik vård. En programgrupp är 
tillsatt och arbetar med hur detta ska ske. 
Diskussioner om vilken modell som ska gälla pågår. 

Utveckla arbetssätt för att upprättade hälsoplaner, 
hälsofrämjande insatser, samordnade 
vårdplaneringar 

I arbetet med "Tillsammans för bästa möjliga hälsa 
och jämlik vård" finns delar som handlar om 
vårdplaner och hälsofrämjande insatser. Kirurgisk 
vård är en del av dessa uppdrag. Samarbete med 
psykiatrin pågår. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.5 Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Anpassa vård och omsorg, patientinformation mm 
utifrån flyktingar och asylsökandes behov 

Är en del av Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård. Programgrupp är formerad sedan 
tidigare och arbete pågår. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.6 Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Deltar i länsövergripande arbetsgrupp Kirurgisk vård ingår i det länsövergripande arbetet 
som heter "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård". 
Det pågår även ett arbete med att se över 
operationsplanerings processen ur ett 
länsperspektiv. Kartläggning pågår med målet att få 
till en optimal och flexibel planering. 
Samarbete mellan länets tre smärtenheter pågår. En 
beskrivning av processen smärta ska genomföras där 
både smärtrehab och primärvård ingår. 
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Uppdrag/mål: 

2.1.2.7 Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av 

rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning 

Aktiviteter Analys 

Bidrar i Region Jönköpings läns arbete med en 
hållbar rehabiliteringskedja. 

Fokus under 2018 är att få till en bättre 
cancerrehabilitering. Under våren genomfördes 
dialoger med olika verksamheter för att hitta 
förbättringsområden samt  en  workshop med 
deltagare från Kirurgisk vård. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.3 Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.1 Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Planerar utveckling av ungdomsmottagningar Ungdomsmottagning online är lanserad och nu 
pågår spridning av den i Region Jönköpings län. 
Det som nu är aktuellt är möjlighet till kurator på 
våra ungdomsmottagningar. I uppdraget finns också 
ett mål beskrivet att ungdomsmottagningen ska ta 
emot upp till 25-års ålder. Beslut om detta ska tas i 
REKO. 
Personalen på ungdomsmottagningarna har 
utbildats i Sexit och används i verksamheten. 
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Perspektiv: 

3 Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Kirurgisk vård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring antal Förändring % 

Vårdtid i dagar 48 388 52 640 -4 252 -8,1 % 

Antal läkarbesök 143 484 139 752 3 732 2,7 % 

Antal besök annan 
personalkategori 

97 721 93 345 4 376 4,7 % 

Disponibla vårdplatser 
(egna) 

257,64 271,03 -13,39 -4,9 % 

Vårdtillfällen (egen regi) 16 100 15 468 632 4,1 % 

Antalet vårdtillfälle är något fler jämfört med föregående år, men vårdtiden är påtagligt 

kortare, cirka 10 procent färre dagar. Det beror sannolikt på förbättrade patientflöden för 

främst knä- och höftplastiker inom ortopedin och Trygg och säker hemgång, som har förkortat 

vårdtiden för stora grupper av patienter. 

Samtliga besökstyper förefaller öka och ökningen finns både hos läkare och övriga kategorier. 

Vårdproduktion uttryckt i DRG för januari till och med augusti 2018 ökar påtagligt både för 

vårdtillfällen och besök. De något fler vårdtillfällena innevarande år är en bidragande orsak 

Strategiska mål: 

3.1 Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra 

folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.1.1.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Deltar i länsövergripande aktiviteter kring tex 
screening 

Vi deltar i de aktiviteter som finns vad gäller 
länsövergripande aktiviteter. 

Införa arbetssätt för att i varje patientmöte beakta 
förebyggande och hälsofrämjande arbete 

I detta område är bland annat personcentrerad vård 
och barnkonventionen en viktig del. Inom kirurgisk 
vård kommer vi under hösten att lägga särskilt fokus 
på barnkonventionen och göra den levande i våra 
möten med barn som anhöriga och barn som 
patienter. 
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Strategiska mål: 

3.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

3.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningar av beläggning Beläggningen ligger på omkring 80-85% inom de 
flesta kliniker i månadsgenomsnitt, med betydligt 
större variation per dag. Ett stort antal 
utlokaliserade från Medicinsk vård under året och 
framförallt under sommaren medförde att 
beläggningsgraden blev betydligt högre på några 
enheter. Utan dessa utlokaliserade finns sannolikt 
utrymme för mindre justeringar i antalet vårdplatser 
inom flera kliniker. 

Utreda behov av gemensam antitumoral 
behandlingsenhet 

Förnyad utredning pågår tillsammans med medicinsk 
vård för utveckling av behandlingsenheter för 
närmare vård av cancerpatienter. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.1 Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Medicinska programgrupper deltar i arbete med 
kunskapsstyrning 

Inom sydöstra sjukvårdsregionen utvecklas hur detta 
arbete ska ske. Kunskapsstyrning tas upp i olika 
forum och ett arbete pågår att bygga struktur i 
befintliga organisationer för att kunna utveckla 
kunskapsstyrning. (RCC, RMPG, MPG) 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.2 Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat 
införande. 

Klinikerna, framför allt onkologkliniken, har en god 
samverkan med läkemedelskommittén. På 
onkologkliniken följs rätt förskrivning, rätt indikation 
och att läkemedlet sätts ut i tid tillsammans med 
läkemedelskommittén. På kliniken följs även 
överlevnad efter behandling jämfört med kliniska 
studier. 

Ögonkliniken/mottagningarna har ett nära 
samarbete med läkemedelskommittén och har fått 
ner sina kostnader genom att använda ett billigare 
alternativ för sina injektioner. 

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer 
och ordnat införande av läkemedel 

Läkemedelsdialoger har genomförts på de kliniker 
som använder kostnadsdrivande läkemedel. Syftet är 
att säkerställa rätt indikationsanvändning, för nya 
och befintliga läkemedel, samt balans i ekonomin. 
Berörda kliniker är främst onkologen och 
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Aktiviteter Analys 

ögonklinik/mottagningarna. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.3 Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård 

Aktiviteter Analys 

Identifiera områden och arbetssätt där dagkirurgi 
och annan öppenvård ersätter slutenvård 

Klinikerna har i verksamhetsdialog fått uppdraget att 
se över områden för detta. Förflyttningar görs 
fortlöpande och ett ökande antal läggs inte in. Vissa 
idéer om förändringar avstannar beroende på brister 
i lokaler och tar därför längre tid. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.4 Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård 

Aktiviteter Analys 

Aktivt deltagande i länsövergripande arbete Kirurgisk vård är aktiva i de länsövergripande 
arbeten som pågår tex tillsammans för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.2 God cancervård 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.1 Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Genom aktivt arbete i standardiserade vårdförlopp 
utlovas och följs löftena. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.2 Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Införandet av standardiserade vårdförlopp går vidare 
enligt plan med goda resultat som ofta är bland de 
bästa på nationell nivå. 

Utmaningen är att gå från projekt till förvaltning. 
Projektledaren har presenterat ett förslag på hur det 
ska gå till och även haft dialoger med berörda 
utvecklingschefer samt stab och ledningsgrupper. 

Införa 3-5 standardiserade vårdförlopp inom 
cancersjukvården 

Samtliga vårdförlopp är införda i verksamheten. 

Utvärdera pågående SVF Utvärdering av SVF pågår med samtliga berörda 
kliniker. 
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Uppdrag/mål: 

3.2.2.3 Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Ett planeringsarbete har genomförts inför Region 
Jönköpings län införande av HPV-analys vid 
gynekologisk cellprovtagning 1 februari 2018. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.4 Cancerrehabilitering 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.5 Medicinsk genetik 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av onkogenetisk verksamhet Pågår i samverkan mellan onkologkliniken och 
universitetssjukhuset i Linköping. 

Strategiska mål: 

3.3 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

3.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.1 Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Vårdprevention 90 % 83 % Merparten av verksamhetsområdets 
vårdavdelningar når målet. De enheter som ej har 
måluppfyllelse ska analysera sina resultat under 
hösten för att vidta åtgärder. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet hålls levande med hjälp av chefsläkare som 
har ett inslag varje ledningsmöte. Arbeta sker 
fortlöpande med de områden i "Säker vård - alla 
gånger" som är aktuella för respektive klinik. 
Under hösten läggs särskilt fokus på basala 
hygienrutiner och klädregler. Målet med 95% 
följsamhet till riktlinjer har tagits och 
verksamheterna jobbar med frågan. Uppföljning sker 
på kirurgisk vård ledningsgruppsmöten. Detta gäller 
även för trycksår där trycksårsombud skapats. Ett 
gott exempel är ortopedkliniken på Ryhov som fått 
in arbetssättet i sin dagliga verksamhet. 

Utveckla struktur kring avvikelsehantering och 
strategi för återföring av kunskap till kliniker 

Under hösten 2018 planeras det för att skapa en 
områdesnära användargrupp för synergi. 
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Aktiviteter Analys 

Förfrågningar har gått ut till MPG för att utse 
representanter. 

Strategiska mål: 

3.4 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

3.4.1 Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Avtalstrohet 
inköp 

90% 94% Avtalstroheten har förbättrats och måluppfyllelse 
uppnås. 
Genomgång har skett av de största inköpen utanför 
avtal. Avtalsdatabasen har rättats så att den 
inkluderar köp från två stora leverantörer där avtal 
finns. 

 

Aktiviteter Analys 

Teckna avtal med utvalda leverantörer De två största leverantörerna som vi tidigare ej hade 
i avtalsdatabasen har vi avtal med. Detta har nu 
korrigerats. 

Strategiska mål: 

3.5 Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

3.5.1 Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

3.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-10 % 11,1 % Antal kilometer minskar inte. Satsning på resfria 
möten pågår. 

  Tjänsteresor, 
antal km poolbil (korttid) 

-10 % 16,1 % Antal kilometer minskar inte. En satsning på resfria 
möten pågår. 

 

Aktiviteter Analys 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Kostnaderna för bilresor ökar, det är fler som åker 
till annat sjukhus för att genomföra sin arbetsdag än 
tidigare. Fokus finns på att genomföra så många 
resefria möten som möjligt För att ha ett jämförande 
mått sker en baslinjemätning under 2018. 
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Aktiviteter Analys 

Öka antal resfria möten Ett ökande antal resfria möten har genomförts under 
året. Då det saknas historiska siffror är detta svårt 
att belägga i form av statistik. 

Framgångsfaktorer: 

3.5.2 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

3.5.2.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. 

Se kommentarer och analys under rubrik 3.2.1.2 Läkemedelsanvändning. 



Kirurgisk vård, Delårsrapport 17(26) 

 

 

Perspektiv: 

4 Lärande och förnyelse 
Under året har en medarbetare inom urologkliniken blivit docent och en medarbetare inom 

onkologkliniken har disputerat. 

Onkologkliniken har arrangerat nationella onkologidagar. 

Resultaten av nationella patientenkäten är i nivå mer med riket dock med en något högre 

svarsfrekvens. 

Strategiska mål: 

4.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Lärande i vardagen 

Aktiviteter Analys 

Farmaceuter som stödjer läkemedelsarbete på 
vårdavdelning 

Från och med 2018-09-01 kommer konceptet med 
farmaceuter som stödjer läkemedelsarbete på 
vårdavdelning prövas på kirurgkliniken och 
ortopedkliniken på Höglandssjukhuset. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Nätverk för verksamhetsutvecklare/vårdutvecklare Nya möten för nätverket är inbokade för hösten. 
Under hösten genomförs möten med varje 
verksamhets ledningsgrupp samt 
verksamhetsutvecklare/vårdutvecklare om 
utvecklingskapacitet. Tanken är att också finna 
gemensamma frågor som vi tillsammans kan jobba 
med. 

Dialogmöten Alla chefer inom Kirurgisk vård fick från hösten 2016 
lära sig olika metoder för att leda dialoger. 
Metoderna är verktyg i ledarskapet som främjar det 
goda arbetsklimatet och förbättrar möjligheterna att 
tillsammans med medarbetarna utveckla 
verksamheten och nå mål. Utgångspunkten var 
dialoger som utvecklar medarbetarskap. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.2 Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer De nationella riktlinjerna följs upp av respektive 
verksamhet samt de medicinska programgrupperna. 
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Uppdrag/mål: 

4.1.1.3 Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Den nationella utvecklingen följs främst av de 
medicinska programgrupperna samt berörda 
verksamheter. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.4 Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister 

Ett starkt fokus finns inom verksamhetsområdet på medicinska resultat. Varje klinik har tagit 

fram minst två medicinska resultat som löpande ska följas upp och jämföras med resultaten på 

andra sjukhus och kliniker i syfte att behålla goda och förbättra mindre bra resultat. 

Uppföljning av detta sker varje månad mellan klinikledning och sjukvårdsdirektör. 
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Perspektiv: 

5 Medarbetare 
Vi vill att alla chefer och medarbetare ska känna stolthet över sitt arbete, team och 

organisation. Våra grundläggande värderingar, kultur och sammanhang är viktiga faktorer i 

detta arbete. Gott ledarskap förutsätter gott medarbetarskap och vice versa. Genom dialoger 

som utvecklar medarbetarskap har vi identifierat olika framgångsfaktorer. 

Kirurgisk vårds ambition är att alla medarbetare: 

 är engagerade och bidrar till god kvalitet för patient/kund 

 samarbetar och bidrar till en god arbetsmiljö 

 utvecklas och bidrar till utveckling 

Ambitionen är att våra chefer: 

 sätter tydliga mål för att nå resultat, följer upp och utvecklar verksamheten med stort 

engagemang för patient/kund 

 är goda förebilder, bygger goda relationer och skapar förutsättningar för en god 

arbetsmiljö och gott samarbete 

 inspirerar och skapar goda förutsättningar för förändring och utveckling 

Region Jönköpings läns satsning på ledarskapsutveckling är också i fokus inom Kirurgisk 

vård. En satsning på att följa arbetet görs i ledningsgrupp såväl som i individuella samtal. 

Kommunikativt ledarskap är en viktig del och arbetet med det har startats under våren och 

fortsätter aktivt under hösten. 

Utgångspunkten för detta arbetet för helheten: 

 Verksamhetsperspektiv 

 Medarbetarperspektiv 

 Arbetsgivarperspektiv 

Strategiska mål: 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90% 85% HR har dialog med berörda kliniker som inte når 
måluppfyllelse. På någon klinik handlar det om 
chefsbyte och ny personal och på någon annan klinik 
om att man behöver skapa nya rutiner kring 
medarbetarsamtal. 

  
Kompetensutvecklingspl
an 

90% 81% HR har dialog med berörda kliniker som inte når 
måluppfyllelse. På någon klinik handlar det om 
chefsbyte och ny personal och på någon annan klinik 
om att man behöver skapa nya rutiner kring 
kompetensutvecklingssamtal. 

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4,5% 4,9% Sjukfrånvaron beror på olika anledningar, både 
psykiska och fysiska orsaker samt kort-  och 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

långtidsfrånvaro. Det vi kan se är att 
korttidsfrånvaron verkar ha ökat något på vissa 
kliniker där det förekommer fysiska problem av olika 
slag. Vissa enheter har även gjort en "SMAK", 
Strukturerad multidisciplinär arbetsmiljökartläggning 
via AME där handlingsplaner är framtagna men 
resultatet är för tidigt att uttala sig om. 

 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig uppföljning av utfall på 
medarbetarsamtal 

Redovisning av utfall per klinik sker varje månad i 
verksamhetsområdets ledningsgrupp samt i 
klinikernas ledningsgrupper. 

Kontinuerlig uppföljning av antal genomförda 
kompetensutvecklingsplaner 

Uppföljning av andel registrerade medarbetarsamtal 
och kompetensutvecklingssamtal sker på varje 
ledningsmöte. Redovisningen sker ner på kliniknivå 
för att tydlig göra vilka som behöver arbeta vidare 
för att nå måluppfyllelse. 

Identifiera framgångsfaktorer hos enheter med låg 
sjukfrånvaro 

Med stöd av EU-medel kommer en HR-specialist 
inom rehabilitering tillsammans med AME att få ett 
uppdrag att arbeta med rehabilitering med fokus på 
förebyggande åtgärder. Fokus kommer att vara mot 
psykisk ohälsa. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Aktiviteter Analys 

En utvecklad kompetensförsörjningsplan tas fram för 
respektive verksamhet inom Kirurgisk vård. 

Det finns flera saker att ta hänsyn till i detta arbete, 
arbete pågår. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.1 Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av 

2018. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplaner för oberoende upprättas som 
beskriver skifte av arbetsuppgifter för samtliga 
yrkesgrupper med olika kompetenser. Planen ska 
utgå ifrån kapacitets- och produktionsstyrning med 
ett länsövergripande ansvar. 

Arbetet pågår inom detta område, viss förflyttning 
har gjorts men än är vi inte helt oberoende. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.2 Gott och  nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning 

Samarbete med olika lärosäten sker på central nivå där VFU-ansvariga på kliniknivå 

medverkar i olika nätverk för att samordna den verksamhetsförlagda utbildningen på bästa 

sätt för våra studenter. 
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Uppdrag/mål: 

5.1.2.3 Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK) 

Arbete med kapacitets- och produktionsplanering (KPS) tillsammans med en leverantör av IT-

verktyg har genomförts på onkologkliniken, kvinnohälsovården i Jönköping och klinisk 

fysiologi. 

Kompetensförsörjning inom sjukvården är en utmaning, speciellt på vårdavdelningar med 

dygnetruntverksamhet. Inriktningen är att utveckla arbetssätt, öka samarbete och flexibilitet 

inom och mellan sjukhusen samt åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ett exempel på rätt använd kompetens, RAK, är sjuksköterskor som injicerar läkemedel i ögat 

på patienter med åldersförändring i gula fläcken. Indikationen har vidgats och antalet 

injektioner har nästan fördubblats på två år. De gjordes tidigare av läkare. Exemplet illustrerar 

att det finns mer möjligheter till utveckling genom RAK. 

I Eksjö och Jönköping har vi tagit in två medarbetare via Arbetsförmedlingen och 

nystartsjobb som arbetar i våra receptioner för att frigöra tid för sekreterarna att skriva diktat. 

Detta är ingen permanent lösning men ett sätt att hantera den ansträngda situationen gällande 

utskriften av diktat. Ett långsiktigt arbete pågår med hela vårdadministrationsprocessen inom 

såväl Region Jönköpings län som Kirurgisk vård. 

  

Framgångsfaktorer: 

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Uppdrag/mål: 

5.1.3.1 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och 

säkerhetskulturundersökningen 2016. 

Aktiviteter Analys 

Aktiv rehabilitering i samverkan Arbetet pågår i verksamheterna 

Arbetsmiljöprojekt - Hållbart hälsosamt arbetsliv 
(ESF) och Innovativ samverkan i rehabilitering för 
minskad sjukfrånvaro (SKL) 

Arbetet pågår i verksamheterna 

Framgångsfaktorer: 

5.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Dialogmöten som involverar medarbetare Material med metoder för dialogövningar som 
flertalet kliniker använder. Metoderna används av 
ledningsstaben och i ledningsgruppen för att 
utveckla verksamheten. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.5 Chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Deltagande i nätverk för engagerat ledarskap Deltagande för nätverk i engagerat ledarskap för 
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Aktiviteter Analys 

hela Region Jönköpings län är i snitt cirka 70% och på 
verksamhetschefsnivå cirka 60%. Dialoger för på 
ledningsgrupp om vikten av ett aktivt deltagande. I 
dagsläget presenteras siffror för hela Region 
Jönköpings län och inte på verksamhetsnivå. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

Uppdrag/mål: 

5.1.6.1 Heltid som norm 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid anställning Kirurgisk vård har två personer som önskar att få 
arbeta heltid. Det finns tydliga rutiner för hur dessa 
personer ska få sin önskan tillfredställd när behov 
eller vaknas uppkommer. 
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Perspektiv: 

6 Ekonomi 
Budgetavvikelsen till och med augusti är minus 58,4 miljoner kronor. Prognos för helåret är 

minus 76 miljoner kronor. Budgetavvikelsen i bokslut 2017 var 56,6 miljoner kronor. 

Åtgärder beskrivs närmare under aktiviteten handlingsplan för ekonomi i balans kopplat till 

mätetalet ekonomi i  balans. 

Fortsatt arbete med kostnad per patientprocess (KPP) blir viktigt för analys av produktion och 

konsumtion mellan specialiteter, sjukhus och landsting/regioner. 

Strategiska mål: 

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans 0 tkr -58 373tkr Budgetavvikelsen till och med augusti är minus 58,4 
miljoner kronor. Budgetavvikelsen i bokslut 2017 var 
56,6 miljoner kronor. 

I augusti har verksamhetsområdet erhållit intäkter 
för statsbidrag med 16,5 miljoner kronor (helår 24,7 
mnkr). Kostnader för så kallad lös utrustning för nya 
operationslokaler i Värnamo har kompenserats med 
4,7 miljoner kronor. 

Den ökade budgetavvikelsen jämfört med 2017 
beror på: 

 21 mnkr lägre extra intäkter (främst 
avseende asyl och utskrivningsklara) 

 10 mnkr i ökade kostnader för hyra, 
avskrivningar och ränta (kommer till största 
del kompenseras) 

 ökade kostnader för "regioninterna köp" 
främst avseende radiologi 

 2 mnkr lägre intäkter inom vårdval ögon 

 0,8% ökade personalkostnader utöver 
kostnader för löneavtal och nattillägg 

Verksamhetsområdet har tom augusti 2018 jämfört 
med samma period 2017 ökat med 59 faktiska 
årsarbetare vilket motsvarar 3 procent. 
Personalkostnaderna har under samma period ökat 
med 4,1 procent varav 3 procent avser löneavtal och 
0,3 procent nattillägg. Personalkostnader har inte 
ökat i samma takt som antal årsarbetare (0,8 
procent jämfört med 3,0 procent). 

Ökade kostnader för röntgen är en följd av fler 
undersökningar. Analys av effekter av införande av 
standardiserade vårdförlopp behöver göras ihop 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

med medicinsk diagnostik. 

Kostnader för köp av bemanningsföretag (läkare) har 
minskat med 2,3 miljoner kronor jämfört med 2017 
varav 2,1 miljoner kronor under maj tom augusti. 

  Prognos 0 tkr -76 000 tkr Prognos för helåret är minus 76 miljoner kronor. 
Budgetavvikelsen i bokslut 2017 var 56,6 miljoner 
kronor. 

I det ekonomiska resultatet ingår intäkter för 
statsbidrag med 24,7 miljoner kronor. För OP/IVA i 
Värnamo kommer verksamhetsområdet dessutom 
erhålla tilläggsbudget för ökade kostnader för 
avskrivningar, hyra och städ med cirka 9 miljoner 
kronor. 

Den ökade budgetavvikelsen jämfört med bokslut 
2017 beror på: 

 22 mnkr lägre extra intäkter (främst 
avseende asyl och utskrivningsklara) 

 10 mnkr ökade kostnader för hyra, 
avskrivningar och ränta (kommer till största 
del kompenseras) 

 7 mnkr ökade kostnader för "regioninterna 
köp" främst avseende radiologi 

 2 mnkr lägre intäkter inom vårdval ögon 

 12 mnkr ökade personalkostnader utöver 
kostnader för löneavtal och nattillägg 

Kostnader för köp av bemanningsföretag (läkare) har 
minskat med 2,3 miljoner kronor jämfört med 2017. 
Med nya beslutskriterier kommer kostnader för 2018 
sannolikt vara 5 - 8 miljoner kronor lägre än 2017 (41 
mnkr). 

Prognosen inkluderar åtgärder under hösten med 
ytterligare minskade kostnader för 
bemanningsföretag och personal. 

Åtgärder beskrivs närmare under aktiviteten 
handlingsplan för ekonomi i balans kopplat till 
mätetalet ekonomi i balans. 

Åtgärder för ekonomi i balans pågår och effekter följs upp vid månatliga lägesavstämningar 

med samtliga kliniker. I verksamhetsplanen för 2018 ser handlingsplanen för ekonomi i 

balans ut enligt tabellen nedan. Aktiviteter pågår främst kring bemanningsföretag och 

anpassning av bemanning och vårdplatser efter behov. Kostnaderna för bemanningsföretag 

2018 prognostiseras till 5-8 miljoner kronor lägre än 2017. 

Ekonomiska effekter av handlingsplanen har inte uppnått de nivåer som presenteras i tabellen. 

Dock beräknas åtgärderna ha effekt med cirka 6 miljoner kronor under hösten. Mer kring 

handlingsplan för ekonomi i balans och dess förväntade effekter 2018 redovisas nedan. 

Post (mnkr) 2018 2019 

Oberoende av bemanningsföretag 
netto 

10 20 
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Post (mnkr) 2018 2019 

Schemaläggning efter behov 2 5 

Förtätning av lokaler 1 2 

Anpassning av vårdplatser efter 
nya förutsättningar 

7 10 

Lägre kostnader interna köp 5 8 

Åtgärdsplaner per klinik som ej 
ingår i poster ovan 

5 5 

Summa 30 50 

  

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Verksamhetsområdets handlingsplan fokuserar nu 
på följande områden: 

 Sedan 29/8 sker anställningsprövning av alla 
ordinarie tjänster och vikariat 

o Varje tjänst granskas mot 
kompetensförsörjningsplan, 
årsarbetartak och ekonomi 

o Anställningen prövas inom MPG 

o Därefter beslutar sjukvårdsdirektör 
om anställning ska ske 

 Bemanningsföretag ska i princip bara 
användas vid 

o Bakjour i de fall kompetens saknas 

o Långtidsfrånvaro av viktig 
kompetens 

 Kontinuerlig anpassning av bemanning och 
vårdplatser i selektiva och akuta processer 
efter behov 

 Kontinuerligt arbete vid varje klinik och 
MPG för att uppnå ekonomi i balans 

För de två sista punkterna i handlingsplanen ges 
löpande vid främst månadsuppföljningar och 
ledningsgrupp uppdrag till ansvariga med aktiviteter, 
tidplaner och förväntad effekter ur olika perspektiv 
enligt balanced scorecard. 

I prognosen med en budgetavvikelse för 2018 på 
minus 76 miljoner kronor ingår förväntade effekter 
av handlingsplanen med cirka 6 miljoner kronor 
främst avseende de två första punkterna i 
handlingsplanen ovan. 

Ordinarie verksamhetsdialoger och 
patientsäkerhetsdialoger med respektive klinik 

Verksamhetsdialoger, MPG-forum, 
patientsäkerhetsdialoger genomförs enligt plan. 
Dessutom genomförs månatliga lägesavstämningar 
med fokus på medicinska resultat, tillgänglighet, 
kompetensförsörjning och ekonomi. 

Läkemedelsdialoger per specialitet eller klinik Läkemedels dialoger är viktiga för att vi enbart ska 
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Aktiviteter Analys 

använda de läkemedel som har god effekt. De 
särskilt dyra läkemedlen belastar ekonomin påtagligt 
och är därför nödvändigt att prova effekt mot 
kostnad noggrant och inte använda preparat med 
tveksam effekt. 

Kostnad per patient införs Data är inlämnat för somatisk vård till SKL. Arbetet 
inriktas nu på att analysera materialet och 
benchmarka resultaten inom klinik, mellan kliniker 
inom Region Jönköpings län och med kliniker inom 
andra landsting och regioner. 
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1 Inledning 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken framstår som ledande i landet inom sitt område vad gäller 

personcentrerad vård liksom kvalitetsarbetet med stöd av den internationella ackrediteringen 

CARF. Efterfrågan på rehabiliteringsresurserna inom rehabiliteringscentrum ökar. Ett viktigt 

uppdrag att utveckla och förbättra rehabkedjan har påbörjats. Habiliteringscentrum ser en 

ökad efterfrågan på utredningar kring bland annat autism och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer vilket utmanar tillgänglighet och fysiska utrymmen. 

Tillgängligheten till både diagnostik och första besök är god. Barn och ungdomspsykiatrin ser 

att omkring 50% avslutas efter endast två besök, talande för att behov inte är på specialistnivå. 

Utvecklingsarbete är påbörjat för att förbättra flödet enligt ”en väg in”. Efterfrågan på NP-

utredningar är  stor och överstiger befintlig kapacitet. Patienter erbjuds alltid insatser i väntan 

på utredning och individer med akuta och medicinskt högprioriterade behov, får omgående 

hjälp. 

Inom vuxenpsykiatrin pågår arbete vad gäller förstärkning öppenvård med mobila, digitala 

lösningar för att minska behovet av slutenvård. Inom tillsammansarbetet satsas på samarbetet 

specialistvård-primärvård-kommun. Den ökade psykiska ohälsan bedöms framförallt beröra 

första linjens psykiatri. 

Digitala vårdmöten testas och efterfrågan på integrerat IT-stöd är stor. Ett nationellt projekt 

pågår, iGuide, som skall guida beställare till rätt använd diagnostik. Systemet stödjer även att 

prioritera lågstrålande undersökningar. 

Samarbetet med övriga verksamheter kring SVF har fortsatt fungera väl. Det råder stora 

utmaningar vad gäller svarstider inom histopatologi. Stora volymer granskas externt. Nya 

tekniska lösningar hoppas kunna stimulera ökad arbetsfördelning och geografiskt oberoende 

nivåstrukturering. 

Ökningen av avvikelser ses som ett positivt tecken på att våra medarbetare har ökad 

benägenhet att bidra till utveckling och förbättring, något som även syns i registrerade 

förbättringsarbeten och en forskning med många vetenskapliga publikationer. 

När det gäller patientinflytande så utvecklas arbetet med bland annat; patient och närstående 

som del i teamet, individuell rehabplan, Peer support, brukarstyrd inläggning och personer 

med egen erfarenhet som är med i utvecklingsarbete. 

Kostnaderna för bemanningsföretag minskar. Behovet av hyrläkare är stort vid 

vuxenpsykiatrin i Jönköping, men en försiktig positiv utveckling kan ses. Den strategiska 

satsningen på ST-läkare under lång tid inom röntgen resulterar i att behovet av hyrläkare 

minskar. 

Sjukskrivningstalen är fortfarande höga, men flera verksamheter kan ändå se att sjuktalen 

minskar och att medarbetare uppskattar de insatser som gjorts för att förbättra arbetsmiljö. 

Prognos för 2018 är -21 mnkr och handlingsplaner för flera kliniker finns. Störst utmaning 

finns inom vuxenpsykiatrin i Jönköping. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

2 13% 3 14% 

Antal mätetal som 5 33% 9 43% 
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  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

är delvis uppfyllda 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

8 54% 9 43% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

15 100% 21 100% 

Redovisade mätetal är de systemmätetal som är beslutade i i budget 2018. Verksamhetsområdets egna mätetal 
redovisas i rapporten under respektive perspektiv. 

2018 är första året som verksamhetsområdet psykiatri, rehabilitering och diagnostik redovisas 

i en rapport. Antalet systemmätetal som redovisas har pga detta minskat eftersom det tidigare 

delades upp i två delar. För 2018 är det två av mätetalen som gäller resor med egen bil och 

poolbil där mätningen har felaktigt inläst historiska data. Detta gör att värderingen är osäker 

och bör tolkas med viss försiktighet. 

Mätetal som är uppfyllda avser faktiskt väntetid till första besök och vårdprevention. Vad 

gäller mätetal som är delvis uppfyllda är berör det väntetider till klinisk fysiologi och röntgen 

där klinisk fysiologi har de största utmaningarna. Avtalstroheten är ett område där det finns 

förbättringspotential både vad gäller att genomföra upphandlingar och att säkra registreringar. 

Samtliga mätetal som avser medarbetarperspektivet är delvis uppfyllda men bedömningen är 

att dessa kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet. Områden med störst utmaningar där 

mätetalen ej är uppfyllda berör tillgänglighet till barnpsykiatri och återbesök.  Även det 

ekonomiska resultatet och prognosen är negativa och där pågår arbete med handlingsplaner. 
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Perspektiv: 

2 Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

2.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

2.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kundtillfredsställelse -
 nationell patientenkät 

  Utfall saknas 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.1 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

Genomföra utbildning i personcentrerad vård 
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi, medicin 
och psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

En del av det personcentrerade arbetssättet har 
tydligt inkluderats i Tillsammans-arbetet, bl a via 
patientkontrakt och SIP. Satsning på Esther-
coachutbildning samt utbildning inom 
personcentrerad vård sker också inom ett par 
kliniker. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.2 Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Faktisk väntetid 
till första besök i 
specialiserad vård 

80% 83% God tillgänglighet till första besök i 
verksamhetsområdet på totalen för aktuell period. 

VO  Faktisk väntetid 
till första besök alla 
professioner, exklusive 
läkare. 

80 % 82% Samtliga kliniker i verksamhetsområdet uppnår 
målvärdet eller nästintill. Inläsning saknas 
fortfarande för BUP, felsökning pågår. 

  Faktisk väntetid 
till besök inom barn och 
ungdomspsykiatrin 

90% 67% Målet ej uppfyllt. Hittills under 2018 har dock över 
90% av patienterna fått tid till första besök inom 60 
dagar och verksamhetens egen analys visar att de 
allra flesta får tid redan inom 40 dagar. 

  Faktisk väntetid 
för 
utredning/behandling 
inom barn- och 
ungdomspsykiatrin samt 
habiliteringen 

90% 31% Handlingsplan för att korta köer till utredning håller 
på att upprättas i hela länet. Nuvarande kösituation 
för utredning är i sept 250 barn, och en förväntad 
kötid på ca 1 år. 

Viktigt att påtala är dock att patienter där beslut 
tagits om utredning får andra insatser i väntan på att 
ett utredningsteam kan starta en utredning. När 
utredning startas görs den ofta klar inom några 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

veckor vilket ger en högre kvalitet. 

Svårigheten med att ha korta väntetider till 
utredning är att ett helt team med flera olika 
professioner behöver vara tillgängliga när en 
utredning ska påbörjas. Att rekrytera och behålla 
psykologer är en bidragande orsak till denna 
utmaning. 

En annan försvårande faktor är också att samverkan 
mellan elevhälsa och BUP inte är tydlig i och med att 
den överenskommelse som finns i länet avseende 
psykologutredning inför remittering till BUP ej är 
påskriven av alla parter. 

  Väntetid till 
undersökning inom 
radiologi och klinisk 
fysiologi 

90% 88% Röntgen: Sommaren har förlöpt bra och väntetider 
har endast ökat marginellt och mindre inom 
exempelvis konventionell röntgen (CR) än tidigare år. 
Omfördelning har skett under sommaren, då viss 
överkapacitet funnits gentemot plan i Värnamo. 

Klinisk fysiologi: Fortsatt högt remissinflöde, 
Utmaningarna ligger framförallt i att klara målet för 
Värnamo och Eksjö vad gäller volymmetoderna UKG 
och arbetsprover. 

  Fått hjälp och 
lämnat 
akutmottagningen inom 
4 timmar 

90% 75% Bibehållet gott resultat i Eksjö som har legat stabilt 
mellan 90 och 100% under lång tid. Jönköping 
uppnår knappt 80%. Dock skiljer sig arbetssätt och 
öppettider åt i Eksjö jämfört med Jönköping, vilket 
man behöver ha i beaktande vid jämförelse över 
länet. 

Länsgemensamt förbättringsprojekt pågår kring de 
psykiatriska akutmottagningarna, som en del av 
arbetet med Jämlik Psykiatrisk Vård. I många 
patientfall tar det tid innan bedömning kan utföras 
pga medicinska skäl, t ex vid berusning. 

  Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

90% 69% Flertalet av verksamhetsområdets kliniker har 
pågående arbeten/utbildningsinsatser kring 
förändrade/anpassade arbetsrutiner för att förbättra 
resultatet. Det kommer dock dröja ytterligare ett 
litet tag innan effekten av detta kan ses, eftersom 
mätningen görs först när det faktiska återbesöket 
har skett. 

VO  Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 
alla professioner, 
exklusive läkare. 

90 % 94% Samtliga kliniker i verksamhetsområdet uppnår 
målvärdet, eller näst intill, förutom 
Habiliteringscentrum.  På Habiliteringscentrum har 
man arbetat hårt för att förändra de administrativa 
arbetssätten kring planerade vårdåtgärder i syfte att 
få bättre tillgänglighetsresultat. Det kommer dock 
dröja ytterligare ett litet tag innan effekten av detta 
kan ses eftersom mätningen görs först när det 
faktiska återbesöket har skett. 

VO  Svarstid inom 
klinisk fysiologi 

90 % 77,3 % Till och med augusti ligger utfallet på 77,3 vilket är 
något lägre än juli men högre än innan sommaren. 
Målet för svarstiderna är ambitiöst satt och en 
utmaning att nå. Utvärdering av mål kommer att ske 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

till 2019 

VO  Svarstider inom 
röntgen 

90% 84,4% Fanns lite problem i början av sommaren till följd av 
kapacitetsbrist internt och framförallt hos 
distansföretagen. I slutet av sommaren dock bättre 
och inga problem inom någon enhet eller modalitet. 

VO  Svarstider inom 
laboratoriemedicin 

95% 86,4% Under våren har vi haft mycket problem med 
automationsbanan samt de två 
rutinkemiinstrumenten Advia1800. Problemen med 
automationen är för tillfället lösta och ett 
ersättningsinstrument för den ena Advia1800 är 
installerat . Det syns som förbättrade svarstider 
under sommaren.  Tillsammans med leverantören av 
automationen har ett arbete inletts för att se om 
svarstiderna kan optimeras. 

VO  Svarstider inom 
patologi 

90 % 54 % Bra svarstider jämfört med tidigare under året. 
Normalt sett kommer ofta en topp i september men 
i år alltså redan i augusti. Ambitionen blir att hålla 
nivån kommande månader. 

 

Aktiviteter Analys 

Förbättringsarbete för att öka 
tillgängligheten/svarstider. 

Klinisk fysiologi är en av två pilotenheter i regionen 
som just nu testar ett Astrada-verktyg för kapacitets- 
och produktionsstyrning (KPS), vi följer utvecklingen. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.3 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av e-hälsotjänster och digitala 
arbetsprocesser. 

Inom psykiatriverksamheterna, 
Rehabiliteringsmedicin samt Rehabiliteringscentrum 
pågår arbete i olika utsträckning med digitala 
vårdmöten. 
Inom verksamhetsområdet finns behov och 
efterfrågan avseende ett godkänt och spridningsbart 
stöd för effektiva digitala vårdmöten, främst mellan 
patient och behandlare. Intresse finns att delta i 
pilottest av Cosmic e-visit men även av att testa 
Cisco-länk till patient. 
Arbete pågår inom t ex radiologi genom test av 
beslutsstödet iGuide (iGuide 2.0 driftssätts för 
piloter i okt 2018), samt digital bildgranskning och 
ytterligare utveckling av webbtidbok. 
Inom rehabilterings- och  
habiliteringsverksamheterna sker kontinuerlig 
utveckling av informationen på 1177. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.4 Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik rehabilitering 
utifrån patienternas behov, i såväl primärvård som 
specialistvård. 

Uppdraget kring utveckling av rehabkedjan är igång. 
Representanter från specialistvård, vårdcentral och 
kommun deltar i arbetet. Gap-analys är utförd och 
under hösten planeras arbetet fortsätta med 
åtgärdsförslag och tester. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.5 Jämlik psykiatrisk vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med prioriterade 
utvecklingsområden inom "Jämlik psykiatrisk vård" 

Ledningsansvaret för flertalet av deluppdragen ligger 
nu i linjeorganisationen, med gemensam uppföljning 
inom Ledningsutskott psykiatri. Arbetet genomförs 
planenligt, men med viss fördröjning i några av 
deluppdragen. Flera deluppdrag har fått 
uppdragsbeskrivningarna reviderade med 
förtydligande om att arbetet ske resultera i minskat 
behov av psykiatrisk slutenvård. Samtliga kliniska 
programområden har startats upp. Mallar och annat 
stöd är under uppbyggnad. FoUU-råd är under 
bildande och samordnare har tillträtt i september 

  

Uppdrag/mål: 

2.1.1.6 Fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av patient- och 
närståendeinflytande inom psykiatrin 

Flertal åtgärder pågår, t ex: 
- Utvärdering och utveckling av Peer-funktion i 
arbetsgrupper och utvecklingsarbete (Peer: person 
med erfarenhet som resurs) 
- Pilotprojekt ”Peer Support” (projektanställa person 
med egen erfarenhet som  resurs) 
- Utarbetande av s k Inflytandeplaner för förstärkt 
brukarsamverkan på flera nivåer inom 
specialistpsykiatrin 
- Införa och pröva en modell för brukarstyrd 
inläggning 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.7 Etablering av teambaserad obesitasenhet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av pilotprojektet för en etablering av 
teambaserad obesitasenhet 

Sista lärcaféet är igång. Dialog kring resultat som 
genererats hittills har påbörjats. 
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Uppdrag/mål: 

2.1.1.8 Fortsatt utveckling av en rehabiliteringsmedicinsk dagrehabilitering på tre 

platser i länet 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt införande enligt plan av dagrehabilitering Dagrehabilitering finns nu enligt plan på tre platser i 
länet. Jönköping, Nässjö och Värnamo. Det som 
återstår är logoped- och psykologkompetens 
framförallt i Värnamo. Vi behöver delar av tjänst och 
är därför beroende av samarbetspartner för att få till 
denna kompetens. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.9 Säkerställa dokumenterade individuella vårdplaner. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Vårdplan 80% 15% Intensivt arbete pågår i arbetsgruppen som arbetar 
med det länsövergripande uppdraget kring 
vårdplaner. Länsgemensam genomgång av 
dokumentationsrutiner samt rutiner för avslutande 
av ej aktuella vårdåtaganden har nyligen 
genomförts. Utbildningsmaterial är framarbetat och 
ska inom kort skickas ut till alla berörda enheter. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.10 Säkerställa att en aktuell Samordnad Individuell Plan (SIP) finns för patienter 

med behov av samordning mellan flera aktörer. 

Aktiviteter Analys 

Säkerställa att en aktuell Samordnad Individuell Plan 
(SIP) finns för patienter med behov av samordning 
mellan flera aktörer. 

Flera åtgärder pågår bl a: 
Inom Habiliteringscentrum: Habiliteringscentrum gör 
få antal SIP (Samordnad individuell plan) men 
genomför många nätverksmöten för att få till en god 
samverkan kring patienten. Utreder dels 
användningen och dokumentationen av SIP vid 
nätverksmöten samt granskar dels även kvalitén i 
upprättade SIP. 
Inom BUP: Samverkansavvikelser upprättas och 
analyseras och utvärderingsmöte mellan region och 
kommun har nyligen ägt rum. 
Inom främst VUP: Arbete pågår för en ökad 
användning av SIP vid utskrivning från heldygnsvård, 
inom ramen för trygg och säker utskrivning, men 
även för patienter i öppen vård och med insatser 
från båda huvudmännen. 

SIP är också en del i uppdraget Patientkontrakt inom 
ramen för Tillsammans-arbetet. 
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Uppdrag/mål: 

2.1.1.11 Öka samverkan med patienter, närstående och vårdgrannar/remittenter. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla samverkan med patienter, närstående och 
vårdgrannar/remittenter för utveckling av effektiva 
vårdflöden och personcentrerade arbetssätt 

Flera initiativ har tagits och ska tas, t ex inom 
Rehabiliteringscentrum där personer med 
patienterfarenhet medverkar vid utveckling av 
rehabiliteringen. Dialoger med patientföreningar är 
också en prioriterad åtgärd som är aktiv. 
Inom Habiliteringscentrum är målet satt att varje 
enhet ska utforma och genomföra minst ett 
utvecklingsarbete med brukarinvolvering. 
Inom psykiatrin pågår flertalet initiativ (se separat 
uppdrag kring personcentrerad vård). 
Inom flertalet verksamheter sker även kontinuerliga 
kund-/remittentdialoger, för att synliggöra behov av 
utveckling/förändrade arbetssätt/service. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.1 Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Arbetet med utveckling av rutiner och anpassning till 
tvångsvård pågår. Klart under hösten då även Cosmic 
Link 2 kommer i drift. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.2 Kroniska sjukdomar 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.3 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt spridningsarbete inom hela länet i 
samverkan mellan den specialiserade psykiatriska 
vården, primärvården och kommunen utifrån 
lärdomarna i pilotprojektet 2016-2017 

Aktiviteter och insatser görs för psykosgruppen men 
det är problem med spridning till andra aktuella 
grupper. Insatserna inte samstämmiga i länet. 

Utveckla arbetssätt för att upprättade hälsoplaner, 
hälsofrämjande insatser, samordnade 
vårdplaneringar 

Aktiviteter pågår i delar av verksamheten, struktur 
för att följa spridningsarbetet finns. 
Strategigrupp psykiatri missbruk är styrgrupp men 
arbetet bör även följas i ledningsutskott psykiatri 
med fokus på specialistpsykiatrin. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.4 Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Medverkar i Region Jönköpings läns arbete med en 
utveckling av den palliativa vården, särskilt med 
fokus på rehabilitering. 

Beslut har fattats att uppdraget som gäller att 
utveckla och förbättra rehabiliteringskedjan inte 
primärt kommer att fokusera på palliativ vård. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.5 Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av 

rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning 

Aktiviteter Analys 

Medverkar i Region Jönköpings läns arbete med en 
utveckling av rehabiliteringskedjan. 

Uppdraget kring utveckling av rehabkedjan är igång. 
Representanter från specialistvård, vårdcentral och 
kommun deltar i arbetet. Gap-analys är utförd och 
under hösten planeras arbetet fortsätta med 
åtgärdsförslag och tester. 
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Perspektiv: 

3 Process och produktion 
Verksamhetsmått 

  Tertial 2 208 Tertial 2 2017 Förändring antal Förändring % 

Vårdtid dagar 30 035 29 381 654 2,2 

Antal läkarbesök 22 826 22 967 -141 -0,6 

Antal besök annan 
personalkategori 

121 629 116 399 5 230 4,5 

Disponibla vårdplatser 
(egna) 

138,2 146,0 -7,8 -5,3 

Vårdtillfällen (egen regi) 2 822 2 808 14 0,5 

Avseende besök inom somatisk vård har dessa ökat med 5,1 % vilket motsvarar 26 stycken 

fler läkarbesök samt 2 429 fler besök av övriga kategorier. Inom psykiatrisk vård har besöken 

ökat med 3,3 % vilket motsvarar 167 färre läkarbesök samt 3 157 fler besök inom övriga 

personalkategorier. Vårdtillfällen har minskat med 7 inom somatisk vård och ökat med 21 st 

inom psykiatrisk vård. Fördjupad analys kommer att ske för att öka förståelsen kring vilka 

kategorier av personal som ökar sina besök och hur koppling förbättrad tillgänglighet ser ut. 

Antal disponibla vårdplatser har minskat med 7,9 viket motsvarar 5,4 %. Det är inom 

framförallt psykiatrisk vård där det finns en minskning och specifikt inom psykiatriska 

kliniken på Höglandet som haft svårigheter att bemanna kliniken. Även psykiatriska kliniken i 

Jönköping har en likartad problematik. Uppdrag har getts till psykiatriska kliniken i 

Jönköping med att, som första klinik i länet, reducera behovet av slutenvård motsvarande en 

vårdavdelning. Färre antal vårdplatser under sommaren påverkar också utfallet. 

Vad gäller laboratoriemedicin, röntgen och klinisk fysiologi har antalet undersökningar och 

analyser totalt ökat med 8 232 st. Produktionen har ökat med 0,2 % för labb, 3,0 % för 

röntgen samt minskat med 2,8 % för klinisk fysiologi. 

Strategiska mål: 

3.1 Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra 

folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.1.1.1 Minska uteblivna besök/sena återbud 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Andel uteblivna 
besök/sena återbud 

 13,4 % Mätning som i nuläget avser psykiatriska klinikerna i 
Eksjö och Värnamo. Arbete pågår för att mäta 
motsvarande även för psykiatriska kliniken i 
Jönköping. Mätningen är ett led i att förbättra 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

kapacitetsutnyttjandet och korta väntetider. 
Uppföljning av mätetalet sker kontinuerligt i 
respektive ledningsgrupp. 

Strategiska mål: 

3.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

3.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Aktiviteter Analys 

Förbättra kapacitets- och produktionsstyrning samt 
arbeta med behovsanpassade scheman. 

Laboratoriemedicin: Ej påbörjat. Alla resurser av 
denna typ läggs på kalkyleringen. 
Radiologi: Arbetet fortsätter med en del 
förbättringsåtgärder. 
Klinisk fysiologi: Deltar i pilotprojekt med Astrada. 
Därefter kan utvärdering ske kring fortsatt arbete. 
Prioriterat är att lyckas med styrningen i KPS arbetet. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.1 Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Delaktighet vid utveckling av samt införande och 
följsamhet till relevanta nationella vårdprogram 

Arbete pågår inom samtliga verksamheter. 
Remisshanteringen av nya/reviderade vårdprogram 
kan förbättras. Utvecklingsarbete kommer att 
kopplas till uppdraget "Kunskapsstyrning" inom 
Tillsammans-arbetet. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.2 Läkemedelsanvändning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Förskrivning 
läkemedel: Antal 
genomförda 
läkemedelsdialoger 

5 1 De psykiatriska klinikerna planerar samtliga för att 
genomföra dialoger senare under 2018 tillsammans 
med stöd av Läkemedelskommittén samt klinisk 
farmaceut. 

 

Aktiviteter Analys 

Genomföra läkemedelsdialoger Förnyat initiativ tillsammans med 
Läkemedelskommittén för att etablera 
läkemedelsdialoger under 2018. 
Tjänsteköp under 2017 av klinisk farmaceut som en 
resurs för länets psykiatriska kliniker. Beslut om 
fortsatt satsning på denna kompetens 2018. 

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer 
och ordnat införande av läkemedel 

Läkemedelsdialoger planeras att genomföras under 
2018 på samtliga psykiatriska kliniker samt inom 
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Aktiviteter Analys 

Rehabiliteringsmedicin. 

Fortsatt utveckling och uppföljning av arbetet med 
kliniska farmaceuter inom psykiatrisk vård. 

Farmaceutresurs inom specialistpsykiatrin fortsätter, 
men kan inte utökas under rådande ekonomiska 
situation. Ledningsutskott Psykiatri beslutade på 
septembermötet att arbeta för bästa patientnytta 
med befintlig resurs. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.3 Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård 

Aktiviteter Analys 

Ingår som deluppdrag i satsningen för jämlik 
psykiatrisk vård 

Se "Jämlik psykiatrisk vård" 

Minskad slutenvård Utveckling av mobila team pågår i alla tre 
länsdelarna. Höglandet har plan för minskning av 
vårdplatser. Värnamo har svårt att rekrytera 
personal och kan i nuläget inte utöka öppettiden för 
de mobila teamen. Uppdrag finns för psykiatriska 
kliniken i Jönköping att minska behovet av 
slutenvård motsvarande en vårdavdelning. Detta är 
en del av klinikens handlingsplan för ekonomi i 
balans. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.4 Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun 

Aktiviteter Analys 

Utveckla samarbetet samt rutiner för direkt 
konsultation primärvård – specialistpsykiatri. 

Omvärldsanalys och kunskapsinhämtning har 
genomförts via studier av beprövade angreppssätt 
för att utveckla integrerad samverkan mellan 
primärvård och specialistpsykiatri. Under hösten 
fortsätter planering och erfarenhetsutbyte inom 
ramen för SKLs satsning, med målet att anpassa och 
pröva arbetssätt utifrån Region Jönköpings läns 
förutsättningar och kontext. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.5 Optimal användning av rättspsykiatriska vårdplatser i Vadstena 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av patienter som idag vårdas på 
annan ort till Vadstena. 

Arbetet pågår men hänsyn måste tas till varje enskild 
individ. 
Vadstena har ej kunnat tillhandahålla platser enligt 
avtal pga problem med försenad byggnation. Med 
anledning av detta kommer också en ekonomisk 
analys att genomföras. 
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Uppdrag/mål: 

3.2.1.6 Habiliteringens lokaler i Värnamo 

Aktiviteter Analys 

Översyn och arbete pågår med plan för hela 
habiliteringens verksamhet 

Lokalfrågor i Värnamo har ännu ej fått någon 
lösning. I översiktsplanen för Värnamo sjukhus finns 
det en plan att Habiliteringen ska flytta in i hus 09. 
Tidsperspektivet för den lokalförändringen är dock 
så lång att det finns frågetecken om 
habiliteringscentrum kan fortsätta sin verksamhet i 
befintliga lokaler eftersom dessa inte bedöms vara 
optimala vad gäller patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

I Jönköping finns behov av att samordna 
syncentralens verksamhet med övriga delar av 
habiliteringscentrum. Även i hus M4 finns behov av 
förbättrad reception/entré samt ett generellt 
utrymmesproblem. I klinikens samverkansforum har 
lokalfrågorna lyfts som ett arbetsmiljöproblem. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.7 Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende 

Aktiviteter Analys 

Enhet för omhändertagande av berusade personer 
etableras (Tillnyktringsenhet TNE) 

Enhet i tillfälliga lokaler beräknas starta under 
hösten 2018. 

Integrerad beroendemottagning Arbetsgruppen är pausad men nu väcks frågan på 
nytt. De uppdragbeskrivningar som finns behöver 
förtydligas. Punkten kommer att tas upp på nytt i 
strategigrupp psykiatri missbruk. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.8 Fortsatt utveckling avseende en samlad och strukturerad kunskapsbas för 

rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder kopplas till uppdraget "Jämlik 
rehabilitering" 

Detta uppdrag har bedömts vara en en del av ett 
parallellt uppdrag från Region Jönköpings län - se 
uppdrag "Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling". 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.9 Inom habiliteringsverksamheten tillgodose de ökade behov som är effekten av en 

förbättrad överlevnad som i sin tur beror på den medicinska utvecklingen. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt resurs- och kompetensförstärkning samt 
processutveckling för att tillgodose behov. 

Varje enhetschef har utifrån sina verksamhet fått 
möjlighet att prioritera inom vilka områden och 
vilken profession som man har bedömt att man har 
störst behov av. Prioriterade patientgrupper är 
"överlevarna" samt barn och unga med autism, men 
resurserna har kommit samtliga målgrupper till del, 
både barn och vuxna. Flertalet anställda har kunnat 
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Aktiviteter Analys 

rekryteras samtidigt som personalomsättningen är 
hög. Bedömningen är dock att fler patienter och 
grupper får del av resurserna än tidigare. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.10 Bevaka och säkerställa att information och fakta inom diagnostiken blir 

tillgänglig i relevanta kunskapsstöd. 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder ska kopplas till pågående arbete inom 
kunskapsstyrning och Fakta-arbetet. 

Ett kontinuerligt arbete sker genom genom bl a 
dialog med Fakta-grupper, i remissrundor av 
nya/reviderade vårdprogram etc. Inom Region 
Jönköpings läns arbete med den nya 
vårdgivarportalen sker dessutom en genomgång, 
uppdatering och borttagning av riktlinjer och 
anvisningar. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.11 Ökad samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen avseende medicinsk diagnostik. 

Aktiviteter Analys 

Nyttja och vidareutveckla de möjligheter som 
tekniken erbjuder för att underlätta fortbildning 
samt ett ökat samarbete inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Laboratoriemedicin 
Vi fortsätter arbetet med att införa digital patologi. 
NGS-teknik (Next generation sequencing) finns inom 
RJL och vi ingår i samverkansgrupper om hur detta 
ska fördelas i sydöstra sjukvårdsregionen. 
Transfusionsmedicin installerar ny teknik som 
innebär högre automation av komponentberedning. 
Samma teknik finns även i Linköping och vi drar nytta 
av Regionsamverkan. 
Flera områdeschefer och några medarbetare deltog i 
RMPGs dag (Framtidskonferens för 
laboratoriemedicin) för att få inspiration till 
samarbeten och gemensam användning av 
resurser/utrustning. 
Röntgen 
Utnyttjar nätverken inom SöRAD 
(radiologisamverkan i sydöstra sjukvårdsregionen) 
för PET-CT-satsning, gemensamma utbildningar för 
såväl ST-läkare som specialister. Generellt en god 
dialog inom SöRAD, och begynnande samarbete 
inom utbildning (inkl organspecialisering), HR, inköp, 
och IT. Mycket nära att kunna överföra remisser 
inom SöRAD digitalt. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.12 Effektivisering av processen för neuropsykiatriska utredningar för snabbare, 

effektivare handläggning, diagnos, behandling 

Aktiviteter Analys 

Effektivisering av processen för neuropsykiatriska Inom vuxenpsykiatri (VUP) och barn- och 
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Aktiviteter Analys 

utredningar för snabbare, effektivare handläggning, 
diagnos, behandling 

ungdomspsykiatri (BUP) har kliniskt programområde 
neuropsykiatri nya s k programområdesledare. 
Formering av programgrupper pågår och ett 
prioriterat område är att förnya arbete kring 
effektivisering av utredning och behandling med 
fokus på främst innehåll, RAK och ledtider. De är i 
början av sitt arbete. De kommer också att 
samordna sig med den nationella nivån av 
kunskapsstyrning där vård- och insatsprogram (s k 
VIP) tas fram efter inventering av befintliga 
rutiner/riktlinjer. 

Inom Habiliteringen och BUP har ett 
samverkansprojekt inletts med Barnhälsovården för 
att förbättra samarbetet kring och stödet till barn 
med neuropsykiatriska frågeställningar/diagnoser. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.13 Fortsatt utveckling av länsgemensamma arbetssätt och processutveckling. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av länsgemensamma arbetssätt i 
samverkan med vårdgrannar och patienter, för en 
jämlik vård vad gäller tillgänglighet, diagnostik och 
behandling. 

Inom BUP och VUP har arbetet kring de s k kliniska 
programområdena utvecklats. En viktigt uppgift för 
varje grupp är att utarbeta länsövergripande 
arbetssätt som sedan verksamheten har att 
implementera. Tydlig koppling till de nationella 
programområdena inom psykisk hälsa. 
I bildandet av länsklinik BUP har en handlingsplan 
tagits fram. 
Inom Laboratoriemedicin, Röntgen, Klinisk fysiologi 
samt Rehabiliteringsmedicin fortsätter 
länssamverkan och utvecklingsarbetet enligt plan. 
Verksamheternas certifierings- alt ackrediterings-
arbete är en stor framgångsfaktor i detta. 
Inom Rehabiliteringscentrum har länsövergripande 
nätverksträffar genomförts med fokus på att 
fortsätta utvecklingen av fler länsgemensamma 
arbetssätt. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.2 God cancervård 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.1 Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp. 
Utmaning att följa upp ledtider inom diagnostiken. 



Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Delårsrapport 19(39) 

 

 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.2 Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt medverkan i arbetet med att förbättra 
processer inom cancerutredning, behandling och 
rehabilitering. 

Röntgen 
Stort och varierande inflöde, där bokningsscheman 
justeras löpande. Fortsatt inflöde av en del remisser 
som är felaktigt märkta med SVF. Också svårighet att 
följa upp ledtider per SVF-förlopp. Förslag på en 
förbättrad lösning i ROS som ev kan komma att 
testas senare i höst. 
Tidigare problem med SVF inom bröstcancer. 
Inklusionskriterier något justerade, vilket har gett 
viss effekt, men fortsatt för lång väntetid och behov 
av fortsatt justering kan finnas. 
Linköping har signalerat att de ej klarar av 
belastningen med multidisciplinära konferenser 
(MDK), och vill flytta över mer till Region Jönköpings 
län. Dialog om detta pågår, och det är såväl en 
bemannings- som kompetensfråga. 
Laboratoriemedicin 
Fortsatt deltagande om än i minskad skala i olika 
SVF-processgrupper. Egna mätningar gällande 
ledtider. Arbete pågår med ledtidsrapportering inom 
patologiprocessen till SKL, där Region Jönköpings 
länär en av de nationella piloterna. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.3 Installation av PET-CT på Ryhov 

Aktiviteter Analys 

Samordning av nuklearmedicinsk verksamhet på 
Ryhov för PET-CT- samt SPECT-CT-undersökning. 

PET-CT-utrustningen är installerad och klar. Första 
PET-CT-undersökningarna genomfördes vecka 35. I 
ett övergångsskede kommer det ”hämtats hem” 
remisser från Linköpings väntelista på patienter 
tillhörande Region Jönköpings län. Initiering av ett 
inflöde av remisser från Jönköpings län och 
förhoppningsvis ska det under senhösten medföra 
en minskning av väntetiden för länets patienter. 
Installation av de båda SPECT-CT-utrustningarna, 
samt injusteringar och inställningar pågår. Driftstart 
planeras till vecka 38 då man successivt flyttar ner 
den befintliga verksamheten från klinfys till plan 3. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.4 Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Verksamhetsområdet fokuserar särskilt på följande 
områden: 
- pilotprojekt för en etablering av en teambaserad 
obesitasenhet 
- utveckling av arbetssätt för att upprätta 
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Aktiviteter Analys 

hälsoplaner samt genomföra hälsofrämjande 
insatser för att förbättra den somatisk hälsan för 
personer med psykisk sjukdom 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.5 Cancerrehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Processgrupp cancerrehabilitering arbetar vidare 
med att utveckla en trygg personcentrerad, 
behovsinriktad och resurseffektiv rehabilitering av 
hög kvalitet. 

Rehabiliteringscentrum 
- Kartläggning av rehabresurser onkologi 
- Planering cancerrehabiliteringsdialog kirurgi 
- Information prostatacancerpatienter urologi-
onkologi 
- Cancerrehabiliteringsdialog medicin Värnamo 
- Styrgrupp SVF 

Kompetensnätverk inom cancerrehabilitering för 
snabbare spridning av kunskap, erfarenheter och 
arbetssätt ska etableras. 

Rehabiliteringscentrum 
- Uppdatering av kompetensnätverk intranätet 
- Inventering alternativ informationsspridning enligt 
åtgärdsplan cancerrehabiliterings-dialoger. 

Strategiska mål: 

3.3 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

3.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.1 Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Vårdprevention 90 % 100 % Verksamhetsområdets vårdavdelningar som följer 
och registrerar detta i Senior Alert, når det uppsatta 
målet. Fler verksamheter behöver dock säkra rutinen 
för registrering i Senior Alert. 

Definition: 
"Andel riskpatienter som efter bedömning i Senior 
Alert, erhållit förebyggande åtgärd (inom fall, 
nutrition och trycksår)" 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utvecklingsarbete, t ex genom 
egenkontroller av patientsäkerheten vid dialoger och 
ronder, samt utveckling av arbetssätt för 
riskhantering 

Inom diagnostikens verksamheter har 
patientsäkerhetsfrågor fortsatt att ingå i t ex 
arbetsmiljöronderna och labbgenomgångar etc. 
Gröna korset används som en metod inom flera 
verksamheter för att bl a öka riskmedvetenheten, 
men det finns alltjämt flera enheter/avdelningar som 
ännu inte har prövat metodiken. Arbete pågår 
tillsammans med chefläkar och 
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Aktiviteter Analys 

patientsäkerhetsenheten för att sprida information 
och goda exempel. 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.2 Fortsatt arbete med markörbaserad journalgranskning (MJG) inom psykiatrin. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med markörbaserad 
journalgranskning (MJG) inom psykiatrin. 

Arbetet fortgår som planerat. 

Strategiska mål: 

3.4 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

3.4.1 Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Avtalstrohet 
inköp 

90% 83% Tre kliniker inom området når målet för avtalstrohet 
medan flera med höga kostnader för inköp inte gör 
det. Det finns en del frågetecken kring registreringar 
men bedömningen är också att det saknas avtal med 
vissa leverantörer. Exempel på det är leverantörer av 
distansgranskning. Även synhjälpmedel och 
hörselhjälpmedel är ett område där det finns en 
förbättringspotential. Fortsatt dialog med inköp 
kring orsaker behöver ske men också att genomföra 
upphandlingar. 

 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig dialog med inköp samt upprättande av 
avtal där behov finns. 

Avtalstroheten följs kontinuerligt och flertalet 
kliniker har arbetssätt för att säkra att avtal finns och 
är aktuella. Problem som återkommer är att 
kopplingen mellan avtalsdatabasen och 
fakturadatabasen hela tiden behöver ses över och 
justeras. Exempelvis kan en avtalsleverantör byta 
organisationsnummer vilket då måste justeras i 
avtalsdatabasen. Här finns en förbättringspotential i 
kontakterna med inköp. 
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Strategiska mål: 

3.5 Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

3.5.1 Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

3.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-10 % 263,3 % Ökningen med 263,3 % jämfört med föregående år 
är delvis svårtolkad eftersom flera kliniker inom 
området har minskat sitt resande med egen bil. I 
samband med delårsrapport har besked kommit att 
det finns underliggande fel i statistiken främst vad 
gäller utfallet föregående år. Utfallet behöver därför 
korrigeras innan djupare analys kan genomföras. 
Generellt sett rekommenderas dock alltid att 
använda sig av poolbilar alt resfria möten. 

  Tjänsteresor, 
antal km poolbil (korttid) 

-10 % 80,2 % Även vad gäller detta mätetal finns det fel i 
statistiken varför en djupare analys är svår att göra. 

Flera av klinikerna inom området är länskliniker 
vilket innebär att resandet i vissa fall blir en naturlig 
del av verksamheten. Generellt sett rekommenderas 
resfria möten men möten där medarbetare träffas 
fysiskt är också viktiga. 
Fortsatt dialog kring orsaker och handlingsplan för 
att minska resandet kommer att tas upp vid interna 
dialoger och ledningsmöten 

 

Aktiviteter Analys 

Internutbildning i digital mötesteknik för att minska 
resandet. 

Genomgång av befintliga hjälpmedel på intranätsida 
har genomförts för ledningsgruppen och fortsatt 
planering för information och användning av 
tekniska hjälpmedel kommer att genomföras. 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Såväl Cisco-meeting som videokonferens är 
etablerade arbetssätt vid samtliga verksamheter, 
men målsättningen är alltjämt att andelen resfria 
möten kan öka. 
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Framgångsfaktorer: 

3.5.2 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

3.5.2.1 Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i 

produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Uppdrag/mål: 

3.5.2.2 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. 



Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Delårsrapport 24(39) 

 

 

Perspektiv: 

4 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

4.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Aktivt utvecklingsarbete i en stimulerande 
förbättringsmiljö i processgrupper/ 
team/mikrosystem inom samtliga enheter 

Mycket arbete pågår, t ex: 
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 
Bildandet av en gemensam Barn-och 
ungdomspsykiatrisk klinik är i sig en stor 
förbättringsprocess. Flera processgrupper inom 
ramen för Jämlik psykiatri, stadsbidrag 2018, 
Faktagruppsarbete, Nationellt projekt med 
Barnahuset pågår. 
Psykiatriska kliniken Höglandet 
Personcentrerad vård med stöd av Esther 
förbättringscoacher steg I-II utförs inom flera 
enheter. 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
Utvecklingsarbeten pågår i processområden såsom 
för olika diagnosgrupper, men även inom 
utvecklingsgrupper och professionsgrupper. CARF-
ackrediteringen skapar systematik och struktur i 
detta arbete. 
Labmedicin 
Har en etablerad organisering av förbättringsarbete 
med stöd av processamordnare. Kontinuerlig 
utveckling av såväl arbetssätt, roller och former för 
uppföljning. Har även ett mycket aktivt 
forskningsarbete. 
Klinisk fysiologi 
Metodgrupper och processgrupper finns etablerade. 
Via SWEDAC-ackrediteringen sker granskning att 
verksamheten kontinuerligt utvecklar och 
underhåller processer och metoder. 
Radiologi 
Nya chefer har kommit in som processägare, och nya 
medarbetare som processledare i viktiga processer. 

Utarbeta RJL-gemensamma strategier för 
kompetensutveckling i förbättringskunskap och 
projektledning 

Planering pågår såväl tillsammans med 
utvecklingschefer som med Qulturum för att 
samordna och erbjuda utbildningsstöd och 
erfarenhetsutbyte inom Region Jönköpings län. 
Några verksamheter har satt som mål att 
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Aktiviteter Analys 

medarbetare och chefer ska genomgå Region 
Jönköpings läns e-utbildningen i 
förbättringskunskap. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.2 Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer Förbättringsarbete kommer att kopplas till 
uppdraget och arbetsgruppen inom  
"Kunskapsstyrning" inom Region Jönköpings län. 
Inom de psykiatriska verksamhetrna har under 2018 
s k programområdesledare utsetts, en ny roll för att 
leda och samordna utvecklingsarbetet inom ett antal 
kliniska programområden. Dessa grupperingar ligger 
i linje med de nationella programområdena. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.3 Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Verksamheterna finns representerade inom FAKTA 
samt RMPO, förutom habiliteringsverksamheten. 
Habiliteringscentrum har dock ett väl utvecklat 
nationellt samarbete, men ska också se över 
möjligheterna att etablera ett nätverk inom den 
sydöstra sjukvårdsregionen, ev inom RMPO rehab-
smärta. Inom psykiatrin har under 2018  s k 
programområdesledare utsetts, en ny roll för att 
leda och samordna utvecklingsarbetet inom ett antal 
kliniska programområden. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.4 Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister 

Aktiviteter Analys 

Användning av samt analys av resultat i nationella 
kvalitetsregister. 

Arbete pågår, men är varierande för olika 
verksamheter. Inom t ex Rehabiliteringscentrum ska 
ett kartläggningsarbete påbörjas för att förstå vilka 
register som fångar rehabiliteringsrelaterade 
insatser samt hur man kan lära av dessa. 
Inom psykiatrin kommer de nyetablerade kliniska 
programmen bl a att fokusera på hur man förbättra 
användning och analys utifrån befintliga 
kvalitetsregister. 
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Uppdrag/mål: 

4.1.1.5 Att dokumenterade förbättringsarbeten enligt PGSA-modellen ska öka för att 

möjliggöra uppföljning och lärande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Genomförda och 
dokumenterade 
förbättringsarbeten 

47 103 Flera verksamheter arbetar med att såväl 
kompetensutveckla medarbetare och chefer inom 
förbättringskunskap, som att upprätta rutiner för hur 
förbättringsarbeten dokumenteras och följs upp. 
Under tertialet har en ökning skett, vilket till beskrivs 
till stor del bero på att fler verksamheter har 
infört/håller på att införa nya rutiner för att 
dokumentera pågående och genomförda 
förbättringar. 
Flera större uppdrag pågår inom ramen för särskilda 
RJL-uppdrag alt via riktade statsbidrag. 
Inom länets psykiatri pågår ett flertal 
förbättringsarbeten (Se "Jämlik psykiatrisk vård"). 

(Anm: Mätetalets uppställning behöver justeras, då 
utfallet föregående tertial ej stämmer).  

Uppdrag/mål: 

4.1.1.6 Möjliggöra ett ökat lärande från registrerade avvikelser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Avvikelser 
registrerade i synergi 

1 538st 2 075st En ökning jämfört med motsvarande tertial 
föregående år, vilket ses som en positiv trend att 
benägenheten att rapportera ökar. Dock synliggörs 
stora olikheter såväl inom som mellan olika 
verksamheter, vilket är angeläget att analysera 
vidare, t ex vid kommande verksamhets- och 
patientsäkerhetsdialoger. A och O att åtgärder 
kopplas till rapporterade händelser, där så är 
relevant. 

Ökad användning av Gröna korset uppges bidra till 
såväl ökad riskmedvetenhet som rapportering av 
risker och händelser. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.7 Inhämta och sprida kunskap om och till omvärlden 

Aktiviteter Analys 

Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen Fortsatt positiv utveckling inom RMPO psykiatri, 
RMPO rehab-smärta samt RMPO medicinsk 
diagnostik. Etablerad struktur för gemensamt arbete 
inom radiologin via SöRAD. Planering för utökat 
samarbete inom patologin med bl a 
distansgranskning. 
På nationell nivå håller två nya nationella 
programområden (NPO) på att etableras; NPO 
medicinsk diagnostik resp NPO rehabilitering och 
smärta. 
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Uppdrag/mål: 

4.1.1.8 Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Vetenskapliga 
publikationer under 
2018 

  Mäts årsvis 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.9 Att synpunkter från patienter, närstående och kunder registreras för att 

möjliggöra ett ökad lärande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Patient-
/kundsynpunkter 
registrerade i Synergi 

91 129 Antal registrerade synpunkter har ökat, vilket delvis 
kan bero på att enskilda klagomål nu också ska 
registreras i Synergi, men också tack vare att 
verksamheterna uppmuntrar medarbetare att 
registrera synpunkter i Synergi för att underlätta 
förbättring och lärande. 
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Perspektiv: 

5 Medarbetare 
Strategiska mål: 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90% 89% Påminnelse om registrering kommer sker i alla 
områden. 
Bedömningen är att vi kommer nå målet till 
årsskiftet. 

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

5,2% 5,3% Stora variationer i sjuktal. Några områden är hårdare 
drabbade av långtidssjukskrivningar. Arbete görs av 
både chefer och HR. Utbildning av chefer i 
rehabprocessen pågår. 

HR-konsulter har i uppdrag att stödja chefer i 
sjukskrivningsprocessen för att försöka minska 
sjukfrånvaron. 

  
Kompetensutvecklingspl
an 

90% 84% HR-konsulter kommer påminna chefer att se över 
registrering i Heroma. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplaner för hälsofrämjande och attraktiva 
arbetsplatser 

Arbetet med handlingsplaner för  attraktiv 
arbetsplats har delvis startat eller planeras på flera 
enheter inför hösten 2018. Exempel på detta är 
hälsoteam inom Rehabiliteringscentrum som tagit 
fram aktiviteter till utvecklingsdagar hösten 2018. 
Inom Röntgen pågår aktiva HFA-punkter på samtliga 
enheter. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Minskade totala 
kostnader för personal 
och köpta tjänster 

815 914 tk
r 

838 397 tk
r 

Till och med augusti har personalkostnaden inklusive 
köpta tjänster en negativ budgetavvikelse med 12,2 
mnkr. Kostnadsförändringen  mellan åren  är 31,5 
mnkr eller 3,9 %. högre än motsvarande period 
föregående år. Förändringen inkluderar både 
löneindex för egen personal och förändringen av 
sociala avgifter. Avtalseffekt är ca 2,9 % vilket 
innebär att kostnadsökningen är ca 1% utöver 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

löneavtal. Detta medför en negativ resultateffekt 
jämfört med föregående år med ca 9 mnkr. 

Kostnaden för egen personal är högre med 40 mnkr 
eller 5,3% samtidigt som alltså kostnaden för köpta 
tjänster har minskat med 8,2 mnkr. Samtliga klinker 
har ökade kostnader för egen personal men 
förändringen syns tydligast för psykiatri i Jönköping 
och för BUP. Jämfört samma period föregående år 
har antalet faktiska årsarbetare ökat i snitt  med 27. 

  

  

Uppdrag/mål: 

5.1.2.1 Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av 

2018. 

Aktiviteter Analys 

Strategisk kompetensförsörjning ST läkare Vi arbetar strategiskt med att öka antal anställda ST-
läkare inom verksamhetsområdet. 
Under 2017- 2018 har antal anställda ST-läkare ökat 
med 13 personer. 

  

  

Uppdrag/mål: 

5.1.2.2 Gott och  nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning 

Aktiviteter Analys 

Mätning, uppföljning och analys inom samtliga 
verksamheter avseende studentnöjdhet för att vidta 
ev förbättringsåtgärder. 

Studentnöjdheten mäts oftast terminsvis. På flera 
kliniker finns det redan en etablerad "student-/VFU-
process" med kontinuerligt återkoppling kring 
styrkor och svagheter. På några kliniker har detta 
inte varit lika tydligt eller etablerat, varför man nu 
har påbörjat/utvecklat samarbetet med 
studentansvariga och den kontinuerliga feedbacken 
kring VFU- och randningsperioder. 
Länets psykiatri har sedan september inrättat en s k 
FoUU-samordnarfunktion, som tillsammans med ett 
FoUU-råd ska fokusera på VFU- och FoU-
samordningsfrågor. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.3 Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK) 

Aktiviteter Analys 

Arbete med ”Rätt Använd Kompetens” i samtliga 
verksamheter för ett effektivt resursnyttjande 

Under de senaste åren då det blivit alltmer påtagligt 
att det är svårt att rekrytera psykologer, läkare och 
sköterskor har arbetet med RAK tagit sig uttryck i att 
vårdadministrativ personal alltmer tagit över 
administrativa uppgifter för att frigöra tid för 
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behandlare .Sjuksköterskor som dessvärre också är 
svårrekryterade tar över läkemedelsuppföljningar 
och rådgining.Arbete med RAK behöver intensifieras 
särskilt med tanke på psykologsituationen. 
Arbete pågår även med att hitta annan kompetens 
än biomedicinska analytiker till primärvården. 
Överföring av städrutiner i form av flytt av risk- och 
sorteringsavfall från BMA/lab.ingenjör till 
servicepersonal . 
Utbildning pågår för att andra kategorier än läkare 
skall kunna remittera till röntgen. 
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utbildas för att 
ansvara för uppföljning av patienter med 
nydebuterad reumatisk sjukdom. 
 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.4 Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram inom samtliga verksamheter 

Aktiviteter Analys 

Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram 
inom samtliga verksamheter 

Arbete pågår inom psykiatrin som ett av uppdragen 
inom Jämlik psykiatrisk vård och beräknas vara klart 
2018-12-31 

För hela verksamhetsområdet avvaktar vi  arbetet 
med en regiongemensam modell. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.5 Strategiska kompetensutvecklingsplaner 

Aktiviteter Analys 

Strategiska kompetensutvecklingsplaner tas fram 
inom samtliga områden. 

Arbete med en strategisk kompetensutvecklingsplan 
pågår inom psykiatrin som ett av uppdragen inom 
Jämlik psykiatrisk vård. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Uppdrag/mål: 

5.1.3.1 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och 

säkerhetskulturundersökningen 2016. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av handlingsplaner och resultat av 
Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 
Ingen medarbetar- eller patientsäkerhetsenkät har 
varit aktuell sedan länsklinik bildats. Kartläggning att 
samtliga chefer har eller är inplanerade till 
arbetsmiljöutbildning 
Psykiatriska kliniken Höglandet 
Genomförd uppföljning påklinikens planeringsdag i 
maj. Ett andra uppföljningstillfället kommer att ske 
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på klinikens planeringsdag oktober. 
Psykiatriska kliniken Värnamo 
Alla enheter har arbetat med förra årets minienkät, 
arbetena har redovisats vid senaste utvecklingsdag. 
Den formaliserade delen av arbetet avslutat, men 
förbättringsarbeten aktualiserade av enkäten 
kommer att forstätta. 
Röntgen 
Fortlöpande arbete. Verksamhetschef, biträdande 
VC och HR har varit ute på alla orter och träffat 
tvärprofessionella referensgrupper för att lyssna in 
deras åsikter om arbetsmiljö och ledarskap (lokalt 
och klinikövergripande). Givande dialoger, inte 
mycket nytt framkom (vilket visar att vi har bra 
kommunikation), men några förbättringsområden 
identifierades. Återkoppling till områdeschefer har 
skett, och återkoppling till referensgrupperna 
planeras skriftligt inom en månad samt muntligt vid 
nästa planerade träff i höst. 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
De handlingsplaner som togs fram har genomförts 
och följts upp i samverkansgruppen. Minidialoger 
har införts 4 ggr/år och följs upp i 
samverkansgruppen. 
Rehabiliteringscentrum 
Arbete pågår enligt plan inom respektive 
område/enhet. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Medarbetare ska involveras för engagemang, 
utveckling och lärande. 

Flera verksamheter har satt som mål att alla 
medarbetare och chefer ska genomgå e-utbildningen 
i förbättringskunskap. Inom klinikegna och externa 
projekt- och utvecklingsarbeten, deltar många 
engagerande medarbetare som såväl 
projektmedlemmar som uppdrags-/projektledare. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.5 Chef och ledarskap 

Uppdrag/mål: 

5.1.5.1 Chefer och ledare ska delta i RJLs chefs-/ ledarutvecklingsprogram, 

nätverksträffar etc. 

Aktiviteter Analys 

Chefer och ledare ska delta i RJLs chefs-/ 
ledarutvecklingsprogram, nätverksträffar etc 

Samtliga verksamhetschefer har erbjudits att 
medverka vid Region Jönköpings läns nätverk för 
engagerat ledarskap. 
15 chefer är anmälda till Qulturums 
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ledarskapsprogram till hösten 2018. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

Uppdrag/mål: 

5.1.6.1 Heltid som norm 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid anställning Heltid är norm. I nuläget har alla som önskat heltid 
erbjudits det. 
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Perspektiv: 

6 Ekonomi 
Strategiska mål: 

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans 0 tkr -15 305tkr Totalt sett redovisar område psykiatri, rehabilitering 
och diagnostik en negativ budgetavvikelse för januari 
till och med augusti med -15,3 mnkr 

Vad gäller diagnostik så är den samlade bilden att 
det är en negativ budgetavvikelse med -5,6 mnkr till 
och med augusti. Positivt är att kostnaden för 
hyrläkare och extern granskning har minskat med 5,2 
mnkr samtidigt som bedömningen kvarstår att 
röntgens handlingsplan för ekonomi i balans får 
störst effekt i slutet av året. Klinisk fysiologi har en 
negativ budgetavvikelse och orsaken till det är delvis 
att hög sjukfrånvaro har medfört bortfall av 
produktionskapacitet och därmed minskade intäkter. 
Bedömningen är dock att läget kommer att 
förbättras i höst under förutsättning att produktion 
kan hållas på en hög nivå. För laboratoriemedicin ser 
läget positivt ut jämfört med föregående år med en 
resultatförbättring på 4,7 mnkr. Totalt har kostnader 
för diagnostik ökat med 3,5% och intäkter med 3,2% 
vilket medför ett totalt sett något sämre resultat än 
föregående år. 

För rehabilitering (Habilitering, rehabcentrum samt 
rehabmedicin) ser läget fortsatt försiktigt positiv ut 
utan negativa budgetavvikelser på kliniknivå. 
Kostnadsutvecklingen är ca 3,0 % jämfört med 
samma period föregående år vilket bedöms vara 
inom ram. Svårigheten i bedömningen är dock att 
det finns ett samlat underskott i somatisk vård inom 
området som inte ligger på klinik utan som del av 
övergripande kostnader. 

För psykiatrisk vård är budgetavvikelsen negativ 
med -17,8 mnkr. Den absolut största delen av denna 
avvikelse finns inom psykiatriska kliniken i Jönköping 
(-15 mnkr) samt en del inom BUP (-3,7 mnkr). 

Orsaker till budgetavvikelsen är främst ökade 
kostnader för personal och kostnader för 
bemanningsföretag. Kostnaden för personal har ökat 
för psykiatriområdet som helhet med 23,8 mnkr 
vilket är ca 4,7% mer än budget. Det bidrar till 
budgetavvikelsen med ca 15 mnkr. Kostnader för 
bemanningsföretag har minskat med 4,9% till 18,4 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

mnkr men bedömningen är att detta inte ryms inom 
budgetram och måste minska.  Kostnad för 
läkemedel har ökat inom psykiatrisk och ligger nu 2,7 
mnkr högre än budgeterat. 

Handlingsplan finns för psykiatriska kliniken i 
Jönköping och i nuläget arbetas den om till ett ännu 
tydligare fokus på ekonomi i balans. 

Under augusti har psykiatri rehabilitering och 
diagnostik fått politiskt beslutade statsbidrag med 12 
mnkr. Det är främst psykiatrisk vård som berörs av 
dessa statsbidrag. Detta har förbättrat resultatet för 
området men trots det finns det alltså fortsatt behov 
av att genomföra åtgärdsplaner för ekonomi i 
balans. 

  Prognos 0 tkr -21 000 tkr Prognos för helår 2018 är ett underskott mot budget 
på - 21 mnkr. 

Bedömningen att diagnostik har ett underskott men 
att det finns positiva signaler i form av minskade 
kostnader för bemanningsföretag. Underskottet på 
21 mnkr ligger framförallt inom psykiatrisk vård och 
till viss del inom somatisk vård dvs habilitering och 
rehabmedicin. Befintliga handlingsplaner bedöms få 
effekt på såväl personalkostnader samt kostnader 
för bemanningsföretag. Prognosen totalt för köpta 
tjänster (extern granskning) samt hyrläkare är 65 
mnkr vilket kan jämföras med utfallet 2017 som för 
helår var 88 mnkr. 

I prognosen är bedömningen att intäkter för 
asylsökande och Sifvert kommer att minska med ca 4 
mnkr. 

De statsbidrag på 8 mnkr (12 mnkr för  hela året) 
som tillförts området under augusti bedöms bidra 
positivt till resultatet eftersom uppdrag och 
aktiviteter  bedöms kunna utföras med befintlig 
personal. 

I befintliga budgetramar ligger också ram för TNE 
(tillnyktringsenhet) med 3,7 mnkr. Denna ram är 
ännu ej utlagd till klinik och även om det kommer en 
del mindre kostnader under hösten 2018 så bidrar 
ramen till ett förbättrat resultat. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Psykiatriska kliniken i Jönköping har tagit fram en 
handlingsplan som innebär ökat fokus på uppföljning 
av faktiska årsarbetare. Man har också satt ett 
bemanningstak och jobbar nu med att minska 
antalet anställda till den nivå som var aktuell under 
2016 och inledningen av 2017. En viktig del i 
handlingsplanen är att minska beroendet av 
hyrläkare. För att uppnå en mer stabil 
läkarbemanning har man satsat på fler ST – läkare 
vilka nu är på plats. Bedömningen av läget kring 
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Aktiviteter Analys 

hyrläkare är att behovet kommer att minska något 
under året men man kommer att ha ett fortsatt 
beroende även under 2019. Psykiatriska kliniken i 
Jönköping har också getts ett uppdrag att inleda 
arbetet med att reducera vårdplatser i sluten 
psykiatrisk vård för att istället förstärka öppenvård 
och mobila/flexibla lösningar. I nuläget pågår 
bedömning av hur dessa åtgärder kommer att 
påverka resultatet och en skärpt åtgärdplan kommer 
att kunna presentas inom kort. 

Vad gäller röntgen är bedömningen att planen för 
ekonomi i balans följs och att minskningen av 
kostnader, framförallt vad gäller bemanningsföretag,  
sker under hösten. Intäkter är relativt konstanta men 
viss ökning kan komma då PET/CT undersökningar 
börjar debiteras mot regioninterna kunder under 
hösten.  I dagsläget bedöms planen vara tillräcklig 
men den följs kontinuerligt för att säkra att den får 
önskad effekt. 

Handlingsplaner för ekonomi i balans ska upprättas 
och följas upp kontinuerligt 

Aktiviteten redovisas ej i delårsbokslut 2 utan följs 
istället upp under aktiviteten "Handlingsplan för 
ekonomi i balans" 

Utveckla den ekonomiska modellen. Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen sker 
kontinuerligt i budgetprocessen och viktiga delar 
som planeras inför 2019 är att prissättning i större 
omfattning baseras på självkostnadskalkyler. I 
nuläget kommer klinis fysiologis prissättning att 
baseras på självkostnadskalkyl i IT stödet Astrada 
under 2019. En annan viktig utveckling är dialog och 
samsyn kring den ekonomiska modellen för 
rehabiliteringscentrum. I nuläget är modellen delvis 
otydlig vilket skapar svårigheter då det finns behov 
av förändringar. Dialog kring detta kommer att ske i 
samband med budgetprocessen och fortsatt inför 
2020. 

Nyckeltalsjämförelser/benchmarking. Inom flertalet delar av verksamheten finns 
fungerande nyckeltalsjämförelser. Inom delar av 
diagnostiken saknas dock adekvata jämförelser med 
andra organisationer. Ex för stora delar av 
laboratoriemedicin saknas jämförelser. Patologi och 
röntgen deltar i Nysam och klinisk fysiologi har egen 
jämförelse med riket. Röntgen deltar också i NUDS 
vilket är en jämförelse i form av en "varukorg" med 
12 andra regioner. Psykiatri deltar i nationell 
jämförelse via SKL. Även habilitering deltar i Nysam. 

Generellt är synen att det finns ett behov av 
jämförelse med andra för att lära och få en 
uppfattning om vi bedriver en effektiv verksamhet. 
Benchmarking är också en viktig del i 
budgetprocessen. 

Kostnad per patient införs Införandet av KPP (kostnad per patient) följer den 
regionövergripande tidplanen. De verksamheter som 
är berörda i nuläget är habilitering och rehabmedicin 
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samt vissa delar av rehabcentrum. Under hösten 
2018 och våren 2019 kommer införande att ske för 
psykiatrisk vård. Efter att modeller och data har 
validerats kommer arbetet att gå vidare med att 
analysera verksamhetsdata. Åtgärder för att 
stimulera användandet av KPP information på 
kliniker kommer att genomföras och frågan kommer 
att lyftas under MPG forum under hösten. 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.1 Förbättrad produktivitet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Besök per 
behandlare inom 
vuxenpsykiatrisk vård 

4 2,5 Mätetalet avser vuxenpsykiatriska klinikerna  Visst 
arbete kvarstår fortfarande för att förankra och 
säkerställa att modellen ger korrekta mätvärden och 
exempel på frågor som finns är hur vi kan hantera tid 
som skötare har utan egna patientbesök, 

Utfall är redovisat per psykiatrisk klinik och avser i 
nuläget besök per behandlare inom öppenvård 
exklusive läkare. Utfallet varierar för de tre 
klinikerna ligger i genomsnitt på 2,5 besök per 
behandlare och högst utfall finns hos psykiatriska 
kliniken på Höglandet med 2,7 besök per 
behandlare. Aktiviteter för att höja antal besök per 
behandlare kommer successivt att tas fram under 
2018. 

VO  Förbättrad 
produktivitet inom 
rehabilitering 

0,43 0,42 Detta mätetal har nu sedan i våras kontinuerligt 
redovisats för rehabiliteringscentrum. Viss validering 
behöver dock fortsatt genomföras och därefter 
behöver ett lärande ske kring orsaker till nivåer och 
hur den kan förbättras. Utfallet i nuläget pekar på att 
besök och åtgärder har minskat något samt arbetade 
timmar ökat i förhållande till föregående år. Ett 
uppdrag har därför lämnats till respektive 
områdeschef att fundera på orsak och åtgärder. 

 Förbättrad 
produktivitet inom 
diagnostik 

90,6 92,7 Produktivitetsmätning sker med hjälp av it stödet 
astrada och visar alla kostnader per minut i direkt 
produktion. 

Produktiviteten är positiv och har ökat med 2,4 % 
jämfört samma period föregående år. 

  

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av självkostnadskalkyler. Arbetet med självkostnadskalkyler går vidare och i 
nuläget finns det en färdig kalkyl för klinisk fysiologi.  
Kalkyl finns också för röntgen som dock inte kommer 
att användas i skart läge i prissättning under 2019.  
För laboratoriemedicin kvarstår en del arbete med 
utveckling och kvalitetssäkring innan kalkyler kan 
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anses vara klara men det finns flera delar av 
verksamheten inom laboratoriemedicin som har i 
stort sett kompletta kalkyler. 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.2 Beroendet av hyrläkare ska avvecklas enligt plan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Minskad kostnad 
för bemanningsföretag 

56 705 tkr 48 535 tkr Totala kostnader för hyrläkare och extern granskning 
minskat med 8,2 mnkr (17%) till 48,4 mnkr. Av detta 
står röntgen och mammografi för en minskning med 
6,1 mnkr. Den klinik som ökar är laboratoriemedicin 
som  har en ökad kostnad med 1,0 mnkr till 4,8 
mnkr. Det är inom patologi som det finns ett ökat 
behov. 

Kostnaden för hyrläkare totalt ligger på 38,7 mnkr 
jämfört samma period föregående år 47,3 mnkr dvs 
en minskning med  8,6 mnkr  (22%). I förändringen 
ingår också konsultläkare för försäkringsmedicin som 
2017 felaktigt redovisades som hyrläkare (1,8 mnkr). 
Kostnaden för extern granskning är 9,8 mnkr och 
jämfört samma period föregående år 9,2 mnkr dvs 
en ökning med 0,6 mnkr. Ökningen ligger på 
labmedicin och röntgen. Köpet av extern granskning 
kommer att öka eftersom det bedöms vara ett 
kostnadseffektivt arbetssätt. 

Sammantaget ser detta positivt ut eftersom 
röntgens handlingsplan för oberoende av 
bemanningsföretag förväntas ge störst effekt i slutet 
av året. 

Inom psykiatrisk vård har kostnaden för hyrläkare 
minskat med 0,9 mnkr till 18,4 mnkr vilket motsvarar 
4,7%. BUP och klinikerna i Eksjö och Värnamo står 
för minskningen medan det finns en ökning 
motsvarande 2,2 mnkr för psykiatriska kliniken i 
Jönköping. Kostnaden för perioden innehåller dock 
en del hyrläkarkostnader från december vilket ger en 
något mer negativ bild än vad som verkligen är fallet. 
Arbete med handlingsplaner fortsätter och 
oberoende av bemanningsföretag är en central del i 
den handlingsplan som tagits fram av psykiatriska 
kliniken i Jönköping 

 

Aktiviteter Analys 

Genomförande av befintliga handlingsplaner för att 
minska kostnader för bemanningsföretagsamt 
fortsatt arbete i enlighet med regionens arbetssätt 

Generella aktiviteter för att minska beroendet av 
bemanningsföretag sker främst genom följande 
aktiviteter: 

1. Handlingsplaner för attrahera, behålla och 
utveckla läkare 
2. Rekrytering av fler ST och utlandsrekrytering 
3. Lönestrukturen åtgärdas för att klara konkurrens 
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med andra arbetsgivare 

Röntgen arbetar på enligt plan. Planen är 
fortfarande att minimera hyrläkare. Troligen 
kommer dock Värnamo att ha ett fortsatt beroende 
även efter 2018. Rekrytering av ST-läkare pågår och 
annonsering sker efter specialistläkare. 
Laboratoriemedicin: Den enda hyrläkaren inom 
patologi kan sannolikt fasas ut 2019 pga tillskott i 
rekrytering. 
Inom psykiatri kvarstår behovet av hyrläkare inom 
vuxenpsykiatrin i Jönköping och bedömningen är att 
det kommer att finnas fortsatt behov även under 
2019. Detta är ett fokuserat område i 
handlingsplanen och satsning sker på ST läkare samt 
rekrytering för att successivt minska behovet. BUP 
har avvecklat sin hyrläkare och även psykiatrin på 
Höglandet har inga hyrläkare från och med 
september. Psykiatrin i Värnamo har heller inga 
hyrläkare. 
Rehabiliteringsmedicin har från och med  november 
en läkare anställd inom försäkringsmedicin vilket 
innebär att behovet av konsultläkare kommer att 
minska. 

Uppdrag/mål: 

6.1.2 Verka för en riktig användning av medicinsk diagnostik. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  Minskat 
remissinflöde till 
röntgen. 

0 1 102 Till och med augusti är antalet inkomna remisser per 
100 000 invånare 2,7 % högre jämfört samma  period 
föregående år. 

Remissflödet har varit fortsatt högt speciellt från 
april och framåt över sommaren. Störst är ökningen 
inom kirurgisk vård. Störst ökning ser vi inom CR, DT 
och  MRT. 

 

Aktiviteter Analys 

Kunddialoger samt analys av förändrade behov Laboratoriemedicin  
Under slutet av 2017 genomfördes en kundenkät 
med gott utfall. Resultaten har tagits upp i 
ledningsgrupp och på APT. Under mars har dialog 
genomförts med kund som valt att driva 
laboratorieverksamheten i egen regi från och med 
sommaren. De önskar ytterligare PNA-instrument än 
vad vi idag erbjuder och ett arbete pågår att hjälpa 
dem finna ett instrument som uppfyller deras behov. 
Röntgen 
Kunddialoger medelst träffar med MPG-grupper 
samt läkargrupper inom hela regionen sker 
kontinuerligt. Kundenkät pågår. Deltog i 
Primärvårdsdagar i maj. Ny kundgrupp inom iGuide 
ska etableras, inkluderande såväl nya som gamla 
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1 Inledning 
Vårdcentralerna Bra Liv är den starka länken i länets primärvård och bidrar till att förverkliga 

Region Jönköpings läns vision för ett bra liv i en attraktiv region. Vårt mål är en bättre hälsa 

för alla, erbjuda hälso- och sjukvård samt rehabilitering med bästa bemötande och kvalitet, 

utan vinstsyfte. Verksamheten är väl förankrad i vår värdegrund med ledorden Omtanke, 

Helhet och Kvalitet. Vi har 269.000 listade invånare vilket är 75 % av länets befolkning. 

Ekonomiskt resultat mot budget för perioden är -40 mnkr med en helårsprognos på -32 mnkr 

för 2018. Ökade intäkter från statsbidrag är inkluderade i prognosen. 

Åtgärdsplan med färre hyrläkare, återhållsamhet avseende personal och övriga kostnader gör 

att den negativa utvecklingen bromsas. Det är en stor utmaning att behålla god arbetsmiljö, 

fortsatt god medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet och samtidigt nå ekonomi i 

balans. 

Besöken har ökat med 14.000 jämfört med samma period föregående år medan 

telefonkontakterna till rådgivningen minskar för första gången sedan år 2012. Det utökade 

uppdraget med ansvar för vårdsamordning syns inte som fler besök. Uppdraget sysselsätter 

ca 27 årsarbetare. 

För att kontinuerligt förbättra tillgänglighet, kontinuitet och vårdkvalitet drivs flera egna 

större förändringsarbeten. Exempelvis Bra Liv nära - vårdmöten via videosamtal på webben, 

utveckling av seniormottagningar, Trygg, säker och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning, 

Antibiotika bara när det behövs, metoder för att se och uppmärksamma psykisk ohälsa och 

införande av bedömningsverktyget RETTS i primärvård. 

Det regionövergripande förändringsarbetet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård” löper vidare. Från och med våren 2018 är arbetet kompletterat med uppdrag från 

budgeten samt arbete med handlingsplaner för att erhålla statsbidrag. Vårdcentralerna Bra Liv 

medverkar med ett flertal chefer och medarbetare. 

Vårdcentralerna Bra Livs ambition är att vara ledande i rekrytering och kompetensutveckling. 

Detta mål nås genom arbete med bemötande, värdegrund, intern och extern utbildning samt 

hälsofrämjande arbetsplatser. Vi erbjuder omfattande fortbildning ofta i egen regi. 

Verksamheten har tilltagande svårigheter att rekrytera och behålla flera av våra professioner. 

Mest akut förutom läkare är sjuksköterskor och fysioterapeuter främst till södra länsdelen. På 

kort sikt löser vi bemanningsproblematik med ambulerande personal. 

Vi erbjuder kontinuerligt chefsstöd i form av kompetensutveckling, reflektionsgrupper, 

mentorskap och för nya chefer ett valstrukturerat och individuellt utformat 

introduktionsprogram. För att underlätta framtida chefsförsörjning finns ett traineeprogram. 

Bra Liv bedriver patientarbete med god tillgänglighet och hög kvalitet. De flesta mätetalen 

avseende tillgänglighet och medicinsk kvalitet är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

Från Vårdcentralerna Bra Liv ger vi ett löfte till våra patienter. "Efter ett besök hos oss ska 

patienten lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad 

med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är." 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

Antal mätetal som 3 27% 3 27% 
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  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

är uppfyllda 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

6 55% 6 55% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

2 18% 2 18% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

11 100% 11 100% 

I tabellen redovisas Region Jönköpings läns gemensamma systemmätetal. Totalt samma 

måluppfyllelse som föregående år. När det gäller enskilda mätetal har avtalstrohet förbättrats 

från halv till hel måluppfyllelse medan sjukfrånvaron har försämrats från hel till halv 

måluppfyllelse. Övriga mätetal ligger på samma nivå som i tertial 2 2017. 
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Perspektiv: 

2 Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

2.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

2.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kundtillfredsställelse -
 nationell patientenkät 

  Region Jönköpings län har fortsatt stort förtroende i 
befolkningen. I senaste mätning, hösten 2017, låg 
länet på plats 4 i landet. Rydaholms vårdcentral var 
länets bästa. 

 

Aktiviteter Analys 

Filialer: Erbjuda vård vid filialer där 
befolkningsunderlaget är för litet för komplett 
vårdcentral. 

Från och med 1 juni fungerar Anderstorps och 
Mariannelunds vårdcentraler som filialer. 
Förändringen innebär administrativa förenklingar 
och är ett bra sätt att kunna behålla och erbjuda 
vård i glesbygd. 

Information/kommunikation med invånare Bra Livs vårdcentraler finns med information i flera 
sociala medier, såsom Facebook och Instagram. 

Vårdcentralerna kommunicerar även med sina 
invånare via elektroniska nyhetsbrev, tryckta 
informationsmaterial, informationsfilmer, patientråd 
med mera. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.1 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

Utveckla metod för anamnesupptagning före besök I Bra Livs digitala vårdtjänst Bra Liv nära ingår en 
funktion där patienten kan lämna uppgifter om sitt 
sjukdomstillstånd inför ett besök. Produkten 
utvecklas och förbättras kontinuerligt. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.2 Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Kontakt med 
vårdcentralen 

100% 100% Vårdcentralerna har god telefontillgänglighet, 
samtliga vårdcentraler besvarar alla inkommande 
samtal. Några vårdcentraler behöver minska 
väntetid för uppringning. 

  Väntetid till 90% 87% 6 av 28 vårdcentraler en tillgänglighet där 90% eller 
fler av de vårdsökande erbjuds besök inom 5 dagar. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

besök hos allmänläkare 
inom 5 dagar 

19 vårdcentraler har en tillgänglighet inom 5 dagar 
på mellan 80% och 90%, medan 3 vårdcentraler 
ligger under 80%. För att nå bättre tillgänglighet har 
vi aktivt arbete med läkarrekrytering, utbildning till 
telefonrådgivningssköterskorna för triagering till 
bäst lämpad yrkesgrupp, kompetensutveckling av 
alla personalgrupper. Påminna om registrering av 
koden för patientvald väntan när besöket bokas 
efter 5 dagar av medicinska skäl eller enligt 
patientens önskemål, för att säkerställa att 
uppföljningen blir rätt. 

 Väntetid till nybesök 
psykosocialt team 

100 % 68 % 19 av 28 vårdcentraler når mål enl vårdvals 
definition. 

 Listade invånare öka 
268 508 

268 875 Bra Livs listade invånare fortsätter att öka. Sedan 1 
januari 2017 är ökningen +7.500. 

 Tillgänglighet -
 patientvald väntan 

 4 % Registrerad patientvald väntan ligger lågt. 

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med förstärkt vårdgaranti Bra Liv deltar med tre chefer i delprojektet 
tillgänglighet inom ramen för det övergripande 
regionarbetet. Gruppen arbetar med att förtydliga 
vad tillgänglighet för medicinsk bedömning inom 3 
dagar innebär för vårdcentralerna. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.3 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Aktiviteter Analys 

Bra Liv nära, digitala vårdmöten Verksamheten med digitala vårdmöten löper på med 
tider till läkare, sjukgymnaster, sjuksköterska, 
tobaksrådgivare och samtalskontakt. Några 
vårdcentraler provar med hänvisning till Bra Liv nära 
via Tele-Q, vilket har fallit väl ut. 

Ett intensivt utvecklingsarbete pågår avseende bla 
bättre anamnesupptagning och 
meddelande/chatfunktion. Under 2018 har vi haft 
ca 250 besök per månad. Det som begränsar en 
fortsatt besöksökning är tillgång till läkare. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Aktiviteter Analys 

Hälsa för livet Avdelningen för Folkhälsa och sjukvård arbetar med 
olika koncept som vårdcentralen och dess invånare 
kan ta del av. Ett exempel är så kallade hälsocaféer 
för vissa patientgrupper med kronisk sjukdom som 
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Aktiviteter Analys 

vårdcentralerna kan hänvisa sina patienter till. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.1 Från akuten till vårdcentralen 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet genom att förtydliga 
primärvårdens uppdrag för akuta patienter 

Bra Liv deltar med tre chefer i delprojektet 
tillgänglighet i Region Jönköpings läns 
tillsammansarbete. Möjlighet till utökade öppettider 
vid vårdcentralerna belyses i detta delprojekt, samt 
planering avseende flytt av jourcentralen från 
Hälsans vårdcentral 2 till Ryhovsområdet. 

Utveckla och organisera verksamheten med 
arbetsformer som ökar tillgängligheten för akuta 
besök. 

Flera vårdcentraler har inrättat teammottagningar 
som med flera yrkesgrupper i samverkan tar hand 
om dagens akuta patientbesök. Försök pågår i Tranås 
med verktyget Collabodoc som underlättar 
omhändertagande av patienter som söker för akuta 
åkommor. 

Införa bedömningsverktyget RETTS vid samtliga 
vårdcentraler och jourcentraler 

Fyra vårdcentraler har provat verktyget RETTS för att 
triagera och bedöma akuta patienter med samma 
instrument/språk som ambulans och 
akutmottagningar använder. Försöket har fallit väl 
ut. Både vårdcentralernas personal samt ambulans 
och akutmottagningar som vårdcentralen 
överlämnar patienter till är nöjda. En förstudie 
kommer att genomföras under hösten med 
målsättning att RETTS kan erbjudas som verktyg till 
samtliga vårdcentraler i länet inklusive de privata. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.2 Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Ett arbete pågår i hela länet med att utvärdera och 
vidareutveckla arbetet med primärvårdens ansvar 
för samordnad vårdplanering efter sjukhusvistelse. 
Lokala rutiner för samarbete med respektive 
kommun behöver ständigt utvärderas och 
uppdateras. Arbetet har fungerat bra men kräver 
stora arbetsinsatser från primärvården. Vi bedömer 
att Bra Liv sysselsätter 27 vårdsamordnare (uppdelat 
på flera personer) på heltid. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Bra Liv deltar med tre chefer i delprojektet Trygg och 
säker vård och omsorg i hemmet, förslag till mobila 
lösningar. Arbetsgruppen har beslutat att varje 
vårdcentral ska vara basen för vården även när den 
behövs i patientens hem. Det är viktigt att behålla 
kontinuiteten mot den egna vårdcentralen även då 
sjukvård i hemmet behövs. Varje vårdcentral 
organiserar ett "mobilt team" med läkare och 
eventuellt vårdsamordnare samt sjuksköterska från 
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Aktiviteter Analys 

hemsjukvården. I konceptet ingår kontinuerligt 
samarbete mellan vårdcentral och kommunal 
verksamhet där man gemensamt identifierade 
patienter som har behov av extra resurser. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.3 Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Förbättra processen för kroniskt sjuka Bra Liv deltar med både chefer och medarbetare i 
tillsammansarbetet. Arbetsgruppen har startat med 
att belysa och förbättra processen för 
patientgruppen med kronisk hjärtsvikt. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.4 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att upprättade hälsoplaner, 
hälsofrämjande insatser, samordnade 
vårdplaneringar 

Bra Liv deltar med två chefer i delprojektet 
Patientkontrakt i Region Jönköpings läns 
tillsammansarbete. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.5 Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Fler patienter ska få förebyggande insatser utanför 
vårdcentralen 

Vårdcentralerna i Värnamo och Sävsjö samarbetar 
med respektive kommun om hälsocoacher som tar 
hand om patienter som fått fysisk aktivitet på recept. 
Vårdcentralerna delfinansierar verksamheten som 
utförs utanför vårdcentralens lokaler. Det är svårt att 
identifiera patientgrupper/hälsoproblem som i stor 
skala kostnadsmässigt går att lyfta bort från 
vårdcentralen. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.6 Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Asyl och flyktingfrågor Antalet asylsökande har minskat och 
omhändertagande av asylsökande är nu en 
integrerad del av vårdcentralernas ordinarie 
uppdrag. En stor del av de asylsökande som har 
kommit till länet de senaste åren har fått 
uppehållstillstånd och är etablerade i våra 
kommuner. De ingår i vårdcentralens vanliga 
listningsunderlag och genererar inte längre extra 
resurser från Migrationsverket. Många av dem har 
fortfarande ett dåligt hälsotillstånd inte minst 
avseende den psykiska hälsan. En stor utmaningen 
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Aktiviteter Analys 

är anhöriginvandringen där det finns svårigheter 
med att få vetskap om nyanlända personer, som bör 
hälsoundersökas och vaccineras. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.7 Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.8 Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av 

rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning 

Aktiviteter Analys 

Vårdplanering, samordning av 
sjukvårds/omvårdnadsbehov 

Bra Livs vårdcentraler tar ett stort ansvar för 
samordningen av patientens vårdbehov. Ca 250 
samordnade vårdplaneringar per månad genomförs. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.3 Bästa plats att växa upp och åldras på 

Aktiviteter Analys 

Läkarinsatser på BVC Läkarinsatser på BVC är en högt prioriterad 
verksamhet även om den inte ingår i 
vårdvalsuppdraget. Majoriten av Bra Livs 
vårdcentraler bemannar med läkare på BVC. 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.1 Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat 

omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda behov ska 

särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna 

Aktiviteter Analys 

Bra Liv senior: Utveckla och införa 
seniormottagningar på samtliga Bra Livs 
vårdcentraler 

De flesta av Bra Livs vårdcentraler erbjuder 
seniormottagningar. Bra Livs kriterier för 
seniormottagning är att erbjuda en namngiven fast 
vårdkontakt till patienterna som tillhör 
mottagningen samt ett särskilt telefonnummer för 
att nå vårdcentralen. Variationen är stor mellan 
vårdcentraler både vad gäller namn och vilka 
patienter som inkluderas samt hur arbetet 
organiseras. 
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Perspektiv: 

3 Process och produktion 
Strategiska mål: 

3.1 Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra 

folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.1.1.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Andel 40-, 50-, 
60- och 70-åringar som 
genomgått hälsosamtal. 

30% 18,8% Under januari - augusti är 2.408 hälsosamtal 
genomförda. För resterande del av året återstår 
3.700 hälsosamtal för att nå målet på 50%. 

Nytt arbetssätt med ett helt digitaliserat verktyg för 
hälsosamtal är mer tidsödande att hantera och 
passar inte alla patienter. Bra Liv har genomfört 800 
färre hälsosamtal i år jämfört med samma period 
föregående år, vilket delvis kan förklaras med nytt 
arbetssätt. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
metoder 

Vårdcentralerna lägger allt mer resurser på 
livsstilsrelaterade problem. Alla vårdcentraler har 
diplomerade tobaksavvänjare samt diplomerade 
kostrådgivare. 

Arbetsliv Som ett komplement till individuell sjukvård erbjuda 
företag tjänster som stöder personalens goda vanor 
och förebygger framtida sjukdom. 

Strategiska mål: 

3.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

3.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal hembesök 
läkare 

2 000 1 803 Hembesöken ökar och ligger på strax under 230 
besök per månad. Drygt hälften av vårdcentralerna 
når mål fullt ut. 

 Antal 1 750 1 708 Antal genomförda vårdplaneringar ökar kraftigt 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

vårdplaneringar (SIP) sedan lagen om ansvar för samordnad vårdplanering 
vid utskrivning från sjukhus trätt i kraft. Drygt hälften 
av vårdcentralerna når mål. 

 Journalutskrift inom 
72 timmar 

75 % 42 % En tredjedel av vårdcentralerna klarar mål, en 
tredjedel ligger på gränsen och en tredjedel klarar 
inte mål. Ett system finns upparbetat inom Bra Liv 
för att köpa/sälja skrivresurser men de räcker inte 
riktigt till på totalen. Några vårdcentraler har 
nyanställt vårdadministratörer för att hinna med. 

 Patientjournal -
 signering 

100 % 79 % Enskilda vårdcentralers resultat har en spridning 
mellan 46 och 97% 

 Patientjournal -
 inkommande remisser 

  Mätning ej påbörjad. 

 

Aktiviteter Analys 

Bra Liv skriva - för att utveckla och sprida effektiva 
arbetsformer samt förmedla skrivhjälp. 

Flera vårdcentraler levererar skrivhjälp till andra. 
Vårdcentralerna Kungshälsan och Vråen har ett 
särskilt uppdrag att förutom skrivhjälp utveckla och 
sprida effektiva arbetsformer. 

Uppmärksamma psykisk ohälsa Bra Liv har tagit fram konceptet Våga fråga – Ibland 
kan man behöva hjälp för att må bättre. Våga fråga 
är ett material som ska hjälpa medarbetarna att ha 
fokus på vad som är viktigt att ha kunskap om när 
det gäller generell psykisk ohälsa och suicidrisk i 
synnerhet. Medarbetarna har också tillgång till Psyk 
E-bas. En webbaserad utbildning i grundläggande 
psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i 
kontakt med personer med psykisk ohälsa. Ibland 
kan man behöva hjälp för att må bättre, är rubriken 
på den information vi aktivt arbetar med ut till 
invånarna i länet. 

Besöksstatistik 

besökstyp 
antal besök tertial 

2 2017 
antal besök tertial 

2 2018 
förändring i antal och procent 

     

läkare 194 102 196 671 2 569 1% 

usk/ssk/dsk 177 359 193 296 15 937 9% 

sjukgymnast 81 885 75 722 -6 163 -8% 

arbetsterapeut 11 899 12 027 128 1% 

kurator/psykolog 19 438 20 962 1 524 8% 

summa besök 484 683 498 678 13 995 3% 

snitt listade 264 382 268 221 3 839 1% 

Vårdcentralerna Bra Livs verksamhet har ökat i omfattning under perioden januari -augusti 

2018 jämfört med samma period föregående år. Förutom 14.000 fler besök har primärvårdens 
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ansvar för vårdsamordning medfört en betydande ökning av arbetsuppgifter som inte 

genererar besök. Besöken ökar med 3% medan listade invånare +3.800 ökar med 1%. 

Jämfört med samma period föregående år har vi 28 fler årsarbetare. Samtliga yrkesgrupper 

har ökad bemanning förutom distriktsläkare och fysioterapeuter som har minskat under 

jämförelseperioden. Minskningen av egna distriktsläkare har kompenserats med fler 

hyrläkare. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.1 Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Representation i Region Jönköpings läns 
tillsammansarbete 

Vårdcentralerna Bra Liv tar ett stort ansvar i 
tillsammansarbetet. Primärvårdsrepresentationen 
utgörs till 90% av Bra Livs medarbetare. Uppdraget 
är omfattande och kräver samordning, planering och 
prioritering. 

FAKTA-arbete Region Jönköpings läns FAKTA-dokument är ett 
levande kunskapsstöd som används dagligen och 
styr vårdcentralernas arbete. Faktadokumenten 
arbetas fram i arbetsgrupper med sakkunniga från 
både sjukhus och primärvård. Bra Liv deltar med 
medarbetare i de flesta FAKTA-grupperna. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.2 Läkemedelsanvändning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Rätt förskrivning av 
antibiotika 

150 156 Arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen 
fortlöper. Genomsnitt för Bra Liv är 156 recept per 
1.000 listade, en liten förbättring jämfört med 
föregående år. Drygt hälften av vårdcentralerna 
klarar målet med max 150 recept per 1.000 listade. 

Alla vårdcentraler når hel eller halv 
kvalitetsersättning avseende antibiotikaförskrivning. 

Kampanjen "Antibiotika bara när det behövs" 
fortsätter med ny informationsfilm och många nya 
medarbetare på posters med antibiotikabudskapet. 

 
Läkemedelsgenomgång 

75% 79% Läkemedelsgenomgång till äldre patienter med flera 
läkemedel har blivit ett väl inarbetat arbetssätt. I aug 
når 20 vårdcentraler mål och 8 vårdcentraler ligger 
strax under målnivå. 

 

Aktiviteter Analys 

Trygg, säker och kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning 

Sju viktiga områden för en bättre 
läkemedelsförskrivning har identifierats. Många 
läkemedel, läkemedelsgenomgångar, receptfria 
läkemedel, läkemedelsförskrivning till äldre, 
uppdaterad läkemedelslista vid besök, 
diabetesläkemedel och astma/kol läkemedel. 

Ett uppföljningsmaterial med vårdcentralens resultat 
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Aktiviteter Analys 

inom dessa områden tillsammans med jämförande 
siffror för övriga vårdcentraler inom Bra Liv skickas 
ut för reflektion och dialog kvartalsvis till 
verksamhetschefer och medicinska rådgivare. 

För att göra patienterna delaktiga har exempelvis 
informationsfilmer som uppmanar till att ställa 
frågor om sina läkemedel tagits fram. Ett annat 
exempel är block med vårdcentralens namn och 
logga där läkaren kan skriva ner de receptfria 
läkemedel som patienten föreslås köpa själv. Ser 
professionellt ut och hjälper både läkare och patient 
att hålla isär receptbelagda och receptfria 
läkemedel. 

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat 
införande. 

Se Bra Livs arbete med Trygg, säker och 
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 

Sju frågor om dina läkemedel, till patient i samband 
med besök 

Ett utskick har gjorts till samtliga hushåll i länet med 
en folder som handlar om frågor patienten bör 
fundera över och ställa till doktorn avseende 
läkemedel. Detta kompletteras med broschyrer och 
informationsfilm i väntrummen. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.3 Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård 

Aktiviteter Analys 

Övertagande av ansvar från slutenvården avseende 
vårdplanering vid hemgång efter sjukhusvistelse 

Primärvården har övertagit ansvar för samordnad 
vårdplanering efter sjukhusvistelse i början av 2018. 
En arbetsprocess är utarbetad och införd. Arbetet 
löper på väl, men processen behöver fortsätta att 
utvecklas och anpassas efter lokala förutsättningar 
och patienternas behov. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.4 Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun 

Aktiviteter Analys 

Lokala mötesplatser Gott samarbete med länets kommuner är av 
avgörande betydelse för många patienters vård. 
Lokala mötesplatser och samverkansformer 
utarbetas i varje kommun. Vårdcentralerna erbjuder 
exempelvis fasta tider varje vecka för hemsjukvården 
för frågeställningar till läkare, fasta tider att boka in 
hembesök. 
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Framgångsfaktorer: 

3.2.2 God cancervård 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.1 Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Bra Liv har i värdegrunden ett patientlöfte. "Efter ett 
besök hos oss ska patienten lämna oss med känslan 
av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt 
behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa 
steg är." 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.2 Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Vårdcentralerna Bra Liv har tagit ansvar för att hjälpa 
övriga vårdcentraler i länet med att komma igång 
med SVF-Hudmelanom. Det gäller inköp av rätt 
utrustning, arrangera utbildningsdagar samt support 
i arbetet. Bra Livs utvecklingschef fungerar 
fortfarande som processledare med 
uppföljningsansvar. 

Flera av de standardiserade vårdförloppen har 
inneburit överflyttning av kostnader för medicinsk 
diagnostik till primärvården eftersom 
undersökningar ska beställas direkt av vårdcentralen 
vid välgrundad misstanke om cancer. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.3 Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Strategiska mål: 

3.3 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

3.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.1 Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Vårdhygien - basala 
hygienregler 

85 % 94 % God efterlevnad avseende hygienregler. 

  

 Vårdhygien - rätt 
klädd 

95 % 100 % God efterlevnad avseende vårdhygien 
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Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet hålls levande med hjälp av chefsläkare som 
har ett inslag varje ledningsmöte. 

Strategiska mål: 

3.4 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

3.4.1 Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Avtalstrohet 
inköp 

90% 94% God följsamhet. Våra stora externa poster medicinsk 
material samt bemanning är upphandlade. 

Strategiska mål: 

3.5 Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

3.5.1 Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

3.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-10 % -7,8 % Vårdcentralerna Bra Liv har 28 vårdcentraler och 
flera filialer utspridda över länet. Det finns 
kontinuerligt ett behov av att förflytta sig mellan 
vårdcentraler eller mellan vårdcentral och stab eller 
sjukhus. Vår ambition är att bara genomföra 
nödvändiga resor. Vi samåker när det är möjligt och 
ersätter fysiska möten med elektroniska möten då 
det är lämpligt. 

Flera vårdcentraler ligger långt från tillgängliga 
bilpooler och privatbil kan vara enda alternativet. 

  Tjänsteresor, 
antal km poolbil (korttid) 

-10 % 65,1 % Primärvårdens nya vårdsamordningsuppdrag utförs 
till stor del i patientens hem varför bilresorna måste 
öka. Hembesök av läkare har ökat även detta enligt 
utökat uppdrag. 

 

Aktiviteter Analys 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Se analys ovan 

Bra Liv nära - patienten slipper resa Bra Liv nära - digitala vårdmöten bidrar till en 
minskad klimatpåverkan eftersom patienten inte 
behöver resa till vårdcentralen. 
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Framgångsfaktorer: 

3.5.2 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

3.5.2.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. 

Aktiviteter Analys 

Rätt förskrivning Miljöarbetet ska vara en naturlig del av de 
medicinska och verksamhetsanknutna processerna. 
Läkemedel är Vårdcentralerna Bra Livs mest 
betydande miljöaspekt. Vi arbetar för att göra rätt 
från början och därmed bidra till bättre 
resursutnyttjande och en god långsiktig livsmiljö för 
kommande generationer. 
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Perspektiv: 

4 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

4.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Lärande i vardagen 

Aktiviteter Analys 

Mötesarena & Chefsarena, utbildningsdagar för all 
personal och alla chefer som genomförs en gång per 
år 

Mötesarena för all personal genomfördes i april med 
tema "Tillsammans erbjuder vi invånarna bästa 
bemötande och medicinsk kvalitet med rätt 
yrkeskategori." l juni genomfördes Chefsarena. 

Kompetensutveckling i egen regi och eget 
utbildningsmaterial 

Bra Liv fortsätter att arrangera utbildningar inom 
prioriterade områden, främst med egen personal 
och ibland med externa utbildare. 2018 har en 
praktisk sjuksköterskeutbildning genomförts och 
ytterligare en påbörjats. 26 sjuksköterskor har gått 
eller går 7 heldagar vid Nässjö utbildningscentrum i 
syfte att stärka kompetensen för att vara första 
bedömningsinstans vid akut sjukdom. Varje 
utbildningstillfälle har haft ett tema med 
efterföljande kunskapskontroll och utvärdering. 
Kursansvariga och lärare är Bra Livs egna chefer och 
medarbetare. Vidare har utbildning i remiss till 
röntgen och ortoped genomförts för fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Utbildningar 
har också genomförts för nya vårdsamordnare i Bra 
Liv. Utbildning för kompetensutveckling av 
undersköterskor och fysioterapeuter planeras liksom 
uppdateringar/ nätverk för diabetessköterskor. 
Introduktionsutbildning för nya sjuksköterskor i Bra 
Liv startar upp i september. 

Fokusgrupp kompetensförsörjning, chefer som 
arbetar tillsammans med yrkesspecifika 
referensgrupper för att kartlägga och planera 
strategiskt kompetensutvecklingsbehov 

Fokusgruppen har reviderat och samverkat samtliga 
yrkeskategoriers uppdragsbeskrivningar och 
kompetensplaner under året. 

För Bra Livs chefsförsörjning och chefsutveckling 
finns uppdragsbeskrivning och strukturerad 
kompetensutvecklingsplan på lång och kort sikt. I 
april 2017 startades Bra Livs första 
chefstraineeprogram och avslutades i april 2018. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av chefer och medarbetare Vårdcentralerna Bra Liv deltar med många chefer 
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Aktiviteter Analys 

och medarbetare i tillsammansarbetet. Resultat och 
nya metoder sprids på olika sätt i vår organisation, 
exempelvis via ledningsmöten, Chefsarena och 
Mötesarena. Vår långvariga antibiotikakampanj är 
ett bra exempel på förbättringsarbete på 
systemnivå. Andra exempel är gemensamt arbete 
med psykisk ohälsa och läkemedel. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.2 Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer Vårdcentralerna Bra Liv deltar med medarbetare i 
flera FAKTA-grupper. Lokala arbetssätt utarbetas 
utifrån nationella riktlinjer. Vi har även 
representanter i regional medicinsk programgrupp 
(RMPG). 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.3 Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Läkare, sköterskor och sjukgymnaster deltar i FAKTA-
utbildningar och förändrar kontinuerligt arbetssätt 
då riktlinjer ändras. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.4 Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister 

Aktiviteter Analys 

Registrering i kvalitetsregister Vårdcentralerna registrerar sedan många år tillbaka i 
nationella diabetesregister (NDR). Registreringen är 
fortfarande manuell. Det finns flera andra 
kvalitetsregister som är aktuella/intressanta för 
vårdcentralerna men på grund av manuellt arbete är 
deltagandet fortfarande begränsat. Det finns ett 
starkt önskemål om att få igång ett arbete med 
automatisk dataöverföring till kvalitetsregistret 
PrimärvårdsKvalitet. Flera andra regioner/landsting 
använder programvaran Medrave för detta ändamål. 

RMPG kommer att välja ut några parametrar ur 
PrimärvårdsKvalitet för att följa gemensamt. 
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Perspektiv: 

5 Medarbetare 
Strategiska mål: 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90% 85% Medarbetarsamtal med tillhörande 
kompetensutvecklingsplan är ett väl etablerat 
arbetssätt. Dialog förs ständigt i frågan mellan HR-
funktionen och cheferna. Påminnelse görs 
regelbundet om att registrera genomförda 
aktiviteter. 

  
Kompetensutvecklingspl
an 

90% 80% se ovan 

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4,3% 4,4% Sjukfrånvaron ligger på 4,4% vilket är en 
tiondelsprocent högre än föregående år. 

 Frisknärvaro 66% 64% Frisknärvaro minskar. 

 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande arbetsplatser, arbeta med 
åtgärdsplan framtagen efter genomförd 
sjukfrånvaroanalys 

Bra Livs HR-avdelning har gjort ett större arbete 
kring sjukskrivningstal på vårdcentralerna. Arbetet 
har nu fortsatt för att i samverkansgruppen och med 
verksamhetschefer formulera strategier för 
hälsofrämjande arbetsmiljö med mål införande HFA-
pris 2019. 

Tidig rehabilitering Aktivt arbete i samverkan mellan anställd, chef och 
HR-konsult pågår. 

Rehabiliteringsutbildning till samtliga chefer Genomförd under våren. Implementering av SKL:s 
projekt Aktiv rehabilitering i samverkan fortsätter att 
erbjudas under HT för alla Bra Livs chefer. 
Tvåstegsutbildning för att stärka chefers kunskaper 
och hantering av förnyad rehabiliteringsprocess i 
Region Jönköpings län. 
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Framgångsfaktorer: 

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.1 Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av 

2018. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Bemanningsföretag 30 38,8 Kostnader för bemanningsföretag ökar jämfört med 
föregående år. Orsak är listningsökning i 
kombination med fortsatt minskat antal specialister i 
allmänmedicin. Ett hyrläkarråd är inrättat (HR- och 
ekonomichef) som gör en avstämning av 
vårdcentralens behov innan beställning. Under våren 
har vi använt i genomsnitt 25 hyrläkare per vecka. 
För hösten planerar vi för 18 linjer. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya arbetssätt samt kompetensförsörjning Totalt sett har Bra Liv fler anställda 2018 än 2017 
men sedan sommaren 2017 har vi tilltagande 
svårigheter att rekrytera och behålla flera av våra 
professioner på vissa orter. Förutom läkare är 
distriktssköterskor, sjuksköterskor och 
fysioterapeuter svårrekryterade grupper. Brist på 
sjuksköterskor och fysioterapeuter gäller främst den 
södra länsdelen där vi har färre årsarbetare än 2017. 
Medan brist på distriktsläkare är spridd över länet. 

Strategier för kompetensförsörjning och möjligheter 
till kommande oberoende av hyrläkarbemanning. 

 Aktiv rekrytering 

 Ta väl hand om studenter och AT-läkare för 
att inspirera dem till att välja primärvården. 
AT-träffar genomförs. 

 Behålla, utveckla personal – hälsofrämjande 
arbetsplats 

 Införande av rekryteringstillägg i södra 
länsdelen 

 Kortsiktiga lösningar är ambulerande 
personal och pooltjänst 

 Triagering, direktaccess till alla 
yrkesgrupper (RAK), teamarbete 

 Använda ny teknik, Bra Liv nära 

 Högsta kvalitet i alla besök, vårt patientlöfte 

 Aktivt arbete kring lönestrategier 

 Marknadsföra Bra Liv som en attraktiv 
arbetsgivare 

 Aktivt arbete med att få hyrläkare att ta en 
fast anställning inom Bra Liv 
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Aktiviteter Analys 

 Uppmuntra ST-läkare inom andra 
specialiteter att randa sig i primärvården 

  

ST-läkare både på liten och stor vårdcentral Våra ST-läkare uppmuntras att förlägga sin 
utbildningstid både på stor och liten vårdcentral. 

Nässjö utbildningscentrum med international office Vid Nässjö utbildningscentrum utbildas och 
kompetensvärderas läkare med utländsk utbildning, 
6 per termin. I första hand läkare som ska arbeta vid 
Bra Livs vårdcentraler. I mån av plats utbildar och 
introducerar vi även läkare som ska arbeta vid 
sjukhusens kliniker. 

Mobila lärarteam Verksamheten vid Nässjö utbildningscentrum har 
breddats och erbjuder även handledning av ST-
läkare via ett mobilt lärarteam. 

Sjukhusspecialiteternas ST-läkare på vårdcentral Bra Liv har lockat ett fåtal blivande 
sjukhusspecialister att randa sig på vårdcentral. Det 
handlar om blivande geriatriker och psykiatriker. De 
som varit på vårdcentral upplever tiden som 
värdefull både kompetensmässigt och för framtida 
samarbete. Vi verkar för att randning på vårdcentral 
ska bli obligatoriskt för de flesta 
sjukhusspecialiteterna. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.2 Gott och  nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning 

Aktiviteter Analys 

Sommarpraktik för läkarstudenter I syfte att attrahera framtida medarbetare erbjuder 
vi några sommarpraktikplatser för läkarstudenter. 

Attraktiva praktikplatser för alla yrkeskategorier Vårdcentralerna Bra Liv tar emot studenter från 
samtliga professioner. Ett VFU-råd har inrättats för 
Bra Livs aktuella VFU-grupper tillsammans med 
Futurum. 

Utbildningsvårdcentral Byggnation av ny vårdcentral i Råslätt kommer att 
påbörjas under våren 2019. I Råslätts vårdcentral 
planeras en yta för att inrymma sk. KUM (klinisk 
utbildningsmottagning). Ytterligare ett par 
vårdcentraler planerar för att bedriva KUM 
verksamhet. Förutom Råslätts vårdcentral har Hälsan 
1 och 2 samt Rosenhälsan ansökt om att bedriva 
KUM 

  

Strimma, läkarstudenter i smågrupper på vårdcentral Ett par Bra Liv vårdcentraler tar emot Strimma-
grupper, d.v.s. läkarstudenter under termin 1-4 som i 
grupp övar samtalsmetodik under handledning på en 
vårdcentral. 
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Uppdrag/mål: 

5.1.2.3 Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK) 

Aktiviteter Analys 

Rätt vård med rätt kompetens Vi strävar efter att organisera verksamheten så att 
arbetsuppgifter alltid fördelas till den personal som 
har bäst kompetens för uppgiften. De flesta Bra Liv 
vårdcentralerna har någon variant av mottagning 
med direktaccess till annan personalkategori än 
läkare. SIM-mottagning (sjuksköterskebaserad 
infektionsmottagning), SOM-mottagning 
(sjukgymnast ortopedisk mottagning), SOL-
mottagning (sjuksköterska och läkare i samverkan), 
akutteam, direktbokning till psykosociala team m.fl. 

Bra Liv har tagit fram en utbildning för 
sjukgymnaster, sjuksköterskor och arbetsterapeuter 
i att skriva röntgenremisser och remisser till 
ortopeden. På flertalet av våra vårdcentraler finns 
det nu sjukgymnaster, sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter som självständigt på delegation 
skriver röntgenremisser och ortopedremisser. 
Ytterligare exempel på kompetensutveckling är 
utbildning för kompetensförstärkning av 
undersköterskor och avancerad 
sjuksköterskeutbildning. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Uppdrag/mål: 

5.1.3.1 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och 

säkerhetskulturundersökningen 2016. 

Aktiviteter Analys 

Fokusgrupper, professionella nätverk Bra Liv arbetar med fokusgrupper, inom olika 
områden för att förbättra och utveckla 
verksamheten. Fokusgrupperna bemannas främst 
med verksamhetschefer. Många av våra 
medarbetare är engagerade inom professionella 
yrkesnätverk. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Avancerad sjuksköterskeutbildning I Nässjö utbildningscentrums lokaler har Bra Liv 
under våren genomfört en praktisk vidareutbildning 
av sjuksköterskor. Två grupper om ca 10 
sjuksköterskor har haft sju heldagars utbildning i 
syfte att utveckla den egna kompetensen inom 
akutsjukvård. Under hösten kommer ytterligare 
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Aktiviteter Analys 

utbildningsomgångar att genomföras. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.5 Chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefsintroduktion, chefsutbildning Två introduktionsutbildningar för nya chefer, ca 20 
totalt, genomförs under 2018. Kompletteras med 
mentorskap och individuella introduktionsplaner för 
nya chefer. 

Bra Livs chefer har på bred front påbörjat 
deltagandet i Region Jönköpings läns nätverk för 
engagerat ledarskap. Utvärdering efter halva tiden 
visar på god upplevd nytta av insatsen. 

Chefstrainee, program för att tillvarata medarbetare 
med potential/intresse för framtida chefstjänster 

Bra Livs första chefstraineeprogram avslutades i april 
efter att ha löpt under ett år. Två av deltagarna har 
redan tackat ja till och påbörjat chefstjänster inom 
Bra Liv. Introduktionsprogram för nya chefer följer 
för berörda. Vi planerar att starta en ny omgång 
under 2019. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

Uppdrag/mål: 

5.1.6.1 Heltid som norm 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid anställning Vi har en hög tjänstgöringsgrad. 
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Perspektiv: 

6 Ekonomi 
Strategiska mål: 

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans 0 tkr -40 551tkr För närvarande har Vårdcentralerna Bra Liv en 
kraftig obalans som inte består av 
engångskostnader. De ekonomiska förutsättningarna 
är så strama att flera av våra vårdcentraler med 
samma personal som 2017, välutvecklade 
mottagningar med rätt använd kompetens och med 
full ersättning (alla kvalitetsersättningar uppnådda 
och inga avdrag) är i ekonomisk obalans. 

Ack utfall tom aug ser något bättre ut än tidigare. 
Förbättringar i augusti beror på svagt minskande 
lönekostnader, större semesteruttag än budgeterat, 
och en billig läkemedelsmånad. 

Avvikelse mot budget för perioden jan - aug 

 Intäkter - 17 mnkr. Lägre vårdpeng än 
budgeterat beror på ACG under 1,0, ej 
uppfyllda kvalitetskrav, ökade kostnader för 
akutbesök, högre utomlänskostnader (fler 
besök), lägre utomlänsintäkter (lägre 
ersättningsnivå per besök). Ersättning från 
rehabgaranti/sjukskrivningsmiljard 2 mnkr 
lägre än budget. 

 Personal inkl hyrläkare - 12 mnkr. Anställda 
distriktsläkare har minskat samtidigt som 
listade invånare har ökat, vilket leder till ett 
utökat behov av hyrläkare. 
Personalutökningar har gjorts under året 
utan finansiering. Vi ser två huvudskäl till 
detta, ett utökat arbete med direktaccess 
till andra professioner än läkare samt det 
nya uppdraget med ansvar för samordnad 
vårdplanering efter sjukhusvistelse. I främst 
södra området är det stora problem att 
bemanna fysioterapi- och till viss del även 
sjukskötersketjänster. Vi har på kort sikt löst 
bemanningen genom ambulerande 
personal från andra Bra Liv vårdcentraler. 
Från sommaren är rekryteringstillägg för 
fysioterapeuter och sjuksköterskor införda 
till vårdcentraler med långvariga vakanser. 
Vi kan redan se viss positiv effekt av detta.  

 Medicinsk diagnostik +0,7 mnkr. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnadsutvecklingen vad gäller medicinsk 
diagnostik har bromsats upp och från och 
med juni är vi i balans mot budget.  

 Läkemedel - 5,5 mnkr. En kostnadsökning 
på 1,3% mot budgeterad 0%, samma trend 
som tidigare under året. 

 Övrigt - 6 mnkr. Förluster på kundfordringar 
har ökat med 2 mnkr jämfört med 
föregående år. Troligen en felbokföring 
mellan verksamhetsområden. Utredning 
pågår. Administrativa kostnader ökar när 
antal anställda ökar. 
Vårdsamordningsuppdraget kräver fler 
bilar. Då nya bilar hyrs in finns enbart 
dyrare ”miljöbilar” att välja på. Cosmic R8 1 
kräver widescreen skärmar.  

Bra Liv arbetar efter en niopunkts handlingsplan för 
ekonomi i balans 

1. Minska hyrläkarbemanningen från 25 till 18 
under hösten 2018 

2. Minska Bra Livs totala bemanning 

3. Utökat stöd från staben till verksamheten  

4. Ur ett tidsperspektiv värdera 
regionsamverkan 

5. Minimera sjukfrånvaron 

6. Minska kostnader för lab, röntgen och 
läkemedel 

7. Full kvalitetsersättning 

8. Inga kvalitetsavdrag 

9. ACG ska öka till 1,0 

  

  

  Prognos 0 tkr -32 000 tkr Bra Liv prognostiserar ett årsresultat på -32 mnkr. Vi 
förväntar oss ett minskat hyrläkaranvändande under 
hösten och därmed även en förbättring avseende 
kostnaderna för medicinsk diagnostik och läkemedel. 
Kostnadsökningar avseende egen personal har 
bromsats och vi förväntar oss oförändrade 
personalkostnader under hösten. 

Vi ser fortsatt över alla möjligheter till att anpassa 
bemanningen efter rådande intäkter. Våra 
vårdcentraler kommer att samverka än mer 
avseende personal. 

I prognosen är de nya resurser som vi har fått 
definitivt besked om inkluderade. Återtagande av 
arbetsuppgiften från 1177 avseende att boka 
patienter på jourcentralerna, 0,8 mnkr, statsbidrag 
för förhöjd grundbemanning, 7,4 mnkr samt 
statsbidrag för ökad tillgänglighet och insatser inom 
psykisk hälsa sammanlagt 15 mnkr. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  

  

 ACG-vikt 1 0,99 Skillnaden mellan Bra Livs nuvarande ACG-vikt och 
länsmedel (1,0) motsvarar 4,5 mnkr på helår. D.v.s. 
om Bra Liv kan nå genomsnittlig ACG-vikt förbättras 
vårt ekonomiska årsresultat med 4,5 mnkr. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans  

Öka ACG till länsgenomsnitt 1,0 Vårdcentralerna Bra Livs sammantagna ACG-vikt 
ligger på knappt 0,99. Om ACG-vikten är korrekt 
innebär det att de invånare som har valt en Bra Liv 
vårdcentral är något friskare än länsgenomsnittet. 
Vår bedömning är att det inte stämmer med 
verkligheten utan att de 75% av länets invånare som 
valt Bra Liv borde ha en ACG-vikt på 1,0 
(länsgenomsnitt). 

Vi fortsätter hålla fokus på att alltid sätta korrekta 
och relevanta diagnoser oavsett typ av kontakt. 
Arbetssätt med många besök ger fler patienter med 
diagnoser och driver ACG uppåt. Sannolikt måste vi 
träffa en större andel av våra listade invånare för att 
komma upp i högre ACG-vikt. 

  

  

Öka intäkter Bästa sätt att öka intäkterna är att vara attraktiv för 
befolkningen så att listade invånare ökar. Uppdraget 
ska genomföras med så hög kvalitet att alla 
kvalitetsersättningar betalas ut och inga 
kvalitetsavdrag görs. Ständigt fokus på och 
påminnelser om att dokumentera och registrera på 
rätt sätt behövs. Staben hjälper till med påminnelser 
och förtydligande av regler. Bevaka att rätt 
patientavgifter tas ut och att fakturering sker. 
Ersätta enskilda besök med gruppverksamhet där 
det är möjligt ger ett bättre utnyttjande av 
personalen och högre patientintäkter. 

Samverka/samutnyttja resurser När det är möjligt samverkar vi mellan enheter och 
över vårdcentralsgränserna. I några kommuner har vi 
slagit samman en stor och en mindre vårdcentral, 
som delar många resurser t.ex. rehabenhet och 
psykosocialt team. Sammanslagningen underlättar 
det administrativa patientarbetet och minskar 
behovet av avtal och rapporteringar. 

Konceptet Bra Liv skriva, hjälp till sämre bemannade 
vårdcentraler med jourpass, särskilda boenden eller 
BVC, ambulerande fysioterapeut och sjuksköterska 
är andra exempel på koncernsamverkan. 

Vår digitala enhet Bra Liv nära bemannas med vår 
egen personal. Alla vårdcentraler bidrar med 
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Aktiviteter Analys 

bemanning efter intresse och möjlighet. Möjlighet 
att hänvisa till en gemensam digital enhet 
underlättar för lågt bemannade vårdcentraler. Vi 
planerar att utöka utbudet avseende 
tobaksrådgivning och kvalificerad kostrådgivning. I 
stället för att utbilda och ha dessa kompetenser på 
28 olika vårdcentraler kan ett par personer ta hand 
om alla Bra Livs patienter. 

  

Jämförelser Tre gånger per år tas jämförelsetal per viktad 
invånare fram avseende vårdcentralernas viktigaste 
kostnadsposter. Personal nedbrutet på kategori, 
läkemedel, laboratoriekostnader och 
röntgenkostnader. Jämförelsetalen används som 
underlag för analys och förbättringar. Vid behov 
bryts jämförelsetalen ned på individnivå. 
Jämförelserna är ett verktyg för målet med minskade 
kostnader för lab, röntgen och läkemedel. 

Bemanningsråd och hyrläkarråd Bra Livs ekonomichef och HR-chef utgör hyrläkarråd 
och bemanningsråd som träffas minst en gång per 
vecka. För perioden okt-dec 2018 är 18 hyrläkarlinjer 
godkända och fördelade till lågt bemannade 
vårdcentraler. 

I syfte att minska Bra Livs totala bemanning kommer 
vi att värdera alla rekryteringar mot Bra Livs 
genomsnittliga bemanning för aktuell yrkesgrupp. 
Vårdcentraler som har högre bemanning än 
genomsnitt kommer inte att få ersättningsrekrytera. 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.1 Samtliga vårdcentraler ska ha ekonomi i balans 

Efter augusti månad har 6 av 28 Bra Liv vårdcentraler ekonomi i balans. Vår bedömning är att 

10 - 15 vårdcentraler kommer att vara i ekonomisk balans vid årets slut efter genomförda 

aktiviteter i handlingsplanen och med nya resurser. 



 

 

 

 

Delårsrapport  
Tertial 2 2018 

Folktandvården 
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1 Inledning 
Folktandvården bedriver tandvård inom verksamhetsområdena barntandvård, vuxentandvård, 

vård för patienter med särskilda behov samt specialisttandvård. 

Folktandvårdens ekonomi visar efter andra tertialet en avvikselse mot budget på -1,1 mnkr. 

Verksamhetsområdets prognos för helåret är -5,5 mnkr. Den större avvikelsen vid årskiftet än 

vid tertial 2 beror på ändrat belopp för ospecificerade investeringar. 

Vi har tandläkarvakanser runt om i länet och fortsatt rekrytering pågår. För första gången kan 

inte tätorten Jönköping rekrytera tandläkare till klinikerna i norra länsdelen. Detta fenomen 

har vi sett i öster och i söder under senare år, men nu delar vi jämlikt på 

rekryteringsproblemen. Orsaken till detta är att storstäderna i landet rekryterar nya tandläkare 

i en utsträckning som vi inte har sett på decennier. Således delar vi vårt prekära läge med 

många folktandvårdsorganisationer runt om i landet. Detta hjälper föga, men ger en 

fingervisning om hur allvarlig bristen på tandläkare och övrig tandvårdspersonal är just nu. 

Med några få undantag kan allmäntandvårdsklinikerna idag inte ta emot nya patienter för 

undersökning. En ökande eftersläpning på revisionslistorna med upp till tre år kan ses på 

några kliniker. Region Jönköpings län har haft en stor tillströmning av asylsökande, vilka 

oftast kräver mycket tandvård. Tillströmningen har avtagit men många av dessa patienter 

finns kvar i området. Folktandvården genomför en generationsväxling inom samtliga 

yrkeskategorier, där vi ser att tiden från nyanställd till erfaren kollega tar lång tid, speciellt 

inom tandläkarkollektivet. Detta i kombination med vakanser skapar köer och förseningar. Ett 

ökat antal av våra patienter väljer att teckna frisktandvårdsabonnemang. 

Vi ökar insatserna i socioekonomiskt svaga områden och prioriterar resurserna till där de 

behövs mest. Framför allt gäller detta inom barn- och ungdomstandvården. 

Folktandvården, Region Jönköpings län har ansvar för den uppsökande verksamheten. Målet 

är att betydligt fler ska upprätthålla en god munhygien samt att de patienter som har rätt till 

nödvändig tandvård också ska erhålla tandvård i ökad omfattning. Förutom den rent 

uppsökande verksamheten i form av munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar 

tillkommer ett utökat uppdrag. Sedan hösten 2016 sker fluorsköljning på äldreboenden. Detta 

är infört på samtliga boenden i länet. 

Specialisttandvården är samlad i tre områden, barn- och ungdom, vuxen-rehabiliterande samt 

diagnos- och sjukhuslokaliserad tandvård. Antalet inkommande remisser ökar från en redan 

hög nivå. Orsakerna är flera men generationsväxlingen inom tandläkarkåren samt vakanser på 

många kliniker inom allmäntandvården är de grundläggande orsakerna. Utbildningen inom 

ST-verksamheten är effektiv och håller en hög kvalité som ställer krav på handledning, 

disputerad personal och lokaler. 

Sjukfrånvaron i Folktandvården har ökat. Vi arbetar oförtrutet vidare med att kartlägga 

orsakerna till denna ökning som sker parallellt med den ökande sjukskrivningen i 

befolkningen i övrigt. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

4 29% 8 40% 

Antal mätetal som 3 21% 5 25% 
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  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

är delvis uppfyllda 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

7 50 7 35% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

14 100% 20 100% 
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Perspektiv: 

2 Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

2.1 Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

2.1.1 Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Andel karies fria 
19-åringar 

45%  Måttet följs upp årsvis. 

  

  Andel av 
revisionspatienterna 
som har 
frisktandvårdsavtal. 

22% 22% 25 282 patienter har valt Frisktandvård. 

 

Aktiviteter Analys 

Ansvara för att informera om tobakens och kostens 
inverkan på den allmänna hälsan och munhälsan 

Denna information utgör i dagsläget en del av vårt 
sedvanliga omhändertagande av våra patienter. 
Detta sker såväl på klinik som i den externa 
verksamheten. 

Utföra screening av vårdbehovet på flyktingboenden 
som ger möjlighet att prioritera de mest behövande 

I takt med att asylinströmningen till Sverige avtagit 
har klinikernas möjlighet att på 
allmäntandvårdsklinik utföra undersökningar 
förbättrats och behovet i dagsläget motiverar inte 
att screeningar genomförs. 

Foltandvården deltar i olika aktiviteter som te.x. Vårruset för att marknadsföra Frisktandvård. 

  

Framgångsfaktorer: 

2.1.2 God tillgänglighet och bra bemötande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

90% 23% Enbart ett fåtal Allmäntandvårdskliniker kan ta emot 
nya patienter. 

Klinikerna i Gränna och Mullsjö har just nu möjlighet 
att ta emot nya patienter. Övriga kliniker har det 
inte. 

  Andel 
revisionspatienter som 
fått tid till undersökning 
och behandling inom 

90% 59% Se tidigare kommentar 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

180 dagar från 
måldatum 

  
Specialisttandvården: 
Andel akuta 
remisspatienter som 
väntat mindre än 7 dagar 

90% 100% Mål uppnått. 

  
Specialisttandvården: 
Antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar 

0 941 Specialisttandvården uppvisar en delvis splittrad bild 
vad avser kösituation. Radiologen och 
orofacialmedicin har ingen kö. Käkkirurgen, 
pedodonti och parodontologikliniken har kö på ca 6 
månader för oprioriterade patienter. Oral protetik, 
endodonti samt ortodonti har en kö som är ca ett år. 
Inom ortodontin är den något längre i Värnamo och 
Nässjö. Den längsta kön uppvisar bettfysiologi med 
18 månader, men man arbetar intensivt med att 
korta även denna. . 

  Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömningar) 

90%  Mätetalet följs upp årsvis. 

  Andel 
berättigade med intyg 
om nödvändig tandvård 
som fått tandvård utförd 

  Mätetalet följs upp årsvis. 

  Andel nöjda 
patienter 

100%  Mätning av andelen nöjda patienter har pågått i 
slutet av året och fortsätter i början av 2018. 
Resultatet visar att Folktandvårdens kunder fortsatt 
är mycket nöjda med verksamheten, trots de långa 
kötiderna. 

Tillgängligheten utgör fortfarande ett av våra största problem. Pensionsavgångarna på framför 

allt tandläkarsidan är höga samtidigt som nya tandläkare behöver omfattande handledning av 

erfarna kollegor. 

Tillströmningen av patienter som önskar vård hos Folktandvården är stor och de flesta 

klinikerna tvingas sätta nya patienter på kö. Endast ett fåtal kliniker tar emot nya patienter och 

vid de tillfällen patienten erbjuds att få vård på en av dessa kliniker är det sällan patienten 

accepterar erbjudandet. 

Ett förbättringsarbete pågår på käkkirurgiska kliniken som visar på hur man med ett 

strukturerat arbetssätt, vänder köer till tillgänglighet. 

Ett likartat arbete är initierat på avdelningen för klinisk bettfysiologi under våren och 

tillgängligheten förväntas bli avsevärt bättre under året. 

På avdelningen för oral protetik har ett antal nya protetiker anställts under våren. Detta 

kommer att resultera i en bättre tillgänglighet. 

Utbyggnaden av sjukhustandvården i Värnamo har delvis avstannat på grund av att 

Folktandvården inte kan få tillgängliga lokaler för denna verksamhet. Verksamheten är 

flexibel och kan tänka sig olika lösningar men det är komplicerade lokalproblem. På liknande 

sätt är det i Eksjö. 
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Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten Rekryteringen av samtliga yrkeskategorier fortgår. Vi 
lyckas idag bättre med rekrytering än att behålla 
personal. Vi ser att rekryteringssvårigheterna nu 
även gäller tandsköterskor generellt och 
tandhygienister lokalt, framför allt utanför 
Jönköping. 

Friska patienter ska kallas mindre ofta. 

Arbetsuppgifterna ska fördelas till rätt yrkeskategori. 

Erbjuder patientgruppen kostnadsfria 
munhälsobedömningar 

Allt fler inom gruppen "Nödvändig tandvård" erbjuds 
bedömning. Täckningsgrad över 90%. 

  

I det uppsökande arbetet förbättra och utveckla 
samarbetet med sjukvård och socialtjänsten samt 
stimulera flera äldre till behandling 

Arbetet enligt projektdirektivet fortlöper enligt plan. 
Ytterligare resurser har avsatts för att förstärka 
samarbetet med enhetschefer inom Socialtjänsten. 

  

Erbjuda nödvändig tandvård   

Alla med rätt till nödvändig tandvård med 
tandvårdsbehov erbjuds behandling med förtur inom 
Folktandvården. 

Erbjuda patienterna ett bra bemötande som bl a 
innebär information om behandlingsalternativ, 
kostnad, tidsåtgång mm. 

Vikten av ett bra bemötande med allt det innebär 
betonas under introduktion av nya anställda. Under 
året planeras ingen patientenkät där detta blir 
möjligt att följa upp. 
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Perspektiv: 

3 Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Tandvård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring antal Förändring % 

Antal patienter barn- och 
ungdomstandvård 

46 022 44 730 +1 292 +2,9 % 

Antal patienter 
allmäntandvård 

106 198 105 006 +1 192 +1,1 % 

Antal patienter 
specialisttandvård 

45 739 44 197 +1 542 +3,5 % 

Antal patienter med rätt till 
tandvårdstöd; 
munhälsobedömning 

3 174 3 281 -107 -3,3 % 

Antal patienter med rätt till 
tandvårdstöd; nödvändig 
tandvård 

2 493 2 507 -14 -0,6 % 

Strategiska mål: 

3.1 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.1.1.1 Kunskapsstyrning 

Strategiska mål: 

3.2 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

3.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Strategiska mål: 

3.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

3.3.1 Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Avtalstrohet 
inköp 

90% 90% Målvärde uppnått för augusti. 
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Strategiska mål: 

3.4 Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

3.4.1 Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

3.4.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-10 % -22,4 % För tertial 2 är målet uppfyllt. Folktandvården har 
minskat med 22,4 % jämfört med föregående år. 
Folktandvården jobbar aktivt för att minska resor 
med privat bil. 

  Tjänsteresor, 
antal km poolbil (korttid) 

-10 % -4,7 % Folktandvården har minskat sitt resande med 4,7% 
men når inte upp till målnivån på 10%. En del i 
ökningen är att man åker på mer uppsökande 
verksamheter vilket leder till att resorna ökar. 
Klinikerna kommer att ta fram aktiviteter på vad de 
kan göra för att ytterliggare minska sitt resande. 

 Inköp av plastkassar 
skall minska 

   

 

Aktiviteter Analys 

Utbilda och förespråka digitala 
kommunikationsmöjligheter 

Personal utbildas löpande i Lync. En utrustning för 
videosamtal har installerats och använd mer och 
mer. 

Börja ta betalt för kassar och informera om 
miljöbelastning på våra kliniker 

Är sjösatt fr o m årsskiftet. 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Vi fortsätter på motsvarande sätt som tidigare under 
2018 att arbeta med Lyncmöten i den mån som är 
möjligt. Vi försöker även att använda den 
videokonferensstudio har byggts upp på Rosenlund 
som kan användas för utbildning och konsultationer. 
Videomötena sparar både tid och resor. 

Kliniker med behov ska utrustas med tjänstecyklar Pågår enligt plan. Klinikerna har fått information om 
möjligheten att köpa in tjänstecyklar. Några kliniker 
ser ett behov och är intresserade. 

Minska kemiska produkter Pågår enligt plan 

En rensning av leksaker i väntrum ska genomföras på 
samtliga Folktandvårdens kliniker enligt den guide 
som Region Jönköpings län tagit fram 

Pågår enligt Regionens planering. 
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Framgångsfaktorer: 

3.4.2 Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

3.4.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla rutiner vid inköp och lagring av 
förbrukningsmaterial 

Miljösamordnare tar på kliniknivå upp 
materialhantering på klinikerna. 

Framgångsfaktorer: 

3.4.3 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

3.4.3.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. 
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Perspektiv: 

4 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

4.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning i samverkan 

Aktiviteter inom IT som pågått under första och andra tertialet 2018: 

 Arbete med införande och implementering av in- och utcheckningsterminaler för 

patienter som besöker klinikerna samt utbyte av samtliga betalkortsterminaler i 

klinikernas receptioner. 

 Införande av ärendehanteringssystem Easit samt implementering av Självservice. 

 Förberedelser för T4 version 3. 
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Perspektiv: 

5 Medarbetare 
Strategiska mål: 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90% 81% Medarbetaresamtal erbjuds och genomförs med alla 
berörda medarbetare men registrering i Heroma 
släpar efter och blir ibland även fel. Information till 
chefer och klinikkoordinatorer om hur vi ska 
registrera rätt i Heroma planeras av HR-sektionen. 

  
Kompetensutvecklingspl
an 

90% 74% Resultat för T2 2018 har sjunkit jämfört med 
föregående mätperiod och motsvarande period förra 
året. FTV inför nu ett tydligare kontaktmannaskap 
för HR-stöd till klinikerna i syfte att ge ett stöd med 
bättre helhetsbild. Satsningen bör bl a leda till  ett 
ökat antal kompetensutvecklingsplaner. 

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

5,4% 5,7% Nivån på sjukfrånvaron är inte tillfredsställande, 
marginell förbättring jämfört med tidigare . 

FTV planerar att besöka alla VC-områden under 
hösten för att följa upp vårens insatser kring 
regionens rehabiliteringsprocess. Vi planerar även 
att i vårt mer kliniknära stöd till klinikerna se över 
möjligheterna att på kliniknivå kommunicera 
sjukfrånvaro som ett led i att bättre kunna göra rätt 
insatser, 

Tidigare åtgärder fortsätter. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.1 Gott och  nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.2 Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK) 

Inom käkkirurgi har det genomförts ett masterarbete kopplat till KPS inom ramen för 

utbildningen Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. 

Titel: 

Kortare väntan för patienter som behöver käkkirurgisk operation 
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– en fallstudie av införande av kapacitets- och produktionsplanering inom käkkirurgisk 

verksamhet 

Kapacitets och produktionsstyrning med styrning av visdomstandskirurgi och 

tandimplantatkirurgi. 

Multiprofessionellt samarbete i team med förberedelsefas och genomförande fas. 

Produktionsplan uträknades och arbetet effektiviserades. 

Resultat: 73 % ökad produktionsvolym på visdomständer och 44% ökning på 

implantatoperationer. 

Väntetiden har gått från 30 mån till 21 mån för visdomständer och 6 mån till 3 mån på 

implantatoperationer. 

Arbetet är pågående och extra insatser med operation på kvällstid 1 kväll/v har startats för att 

ytterliga minska väntetiden. 

Ser hoppfullt ut i framtiden om nuvarande resurser får behållas på kliniken. 

  

Framgångsfaktorer: 

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Uppdrag/mål: 

5.1.3.1 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och 

säkerhetskulturundersökningen 2016. 
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Perspektiv: 

6 Ekonomi 
Strategiska mål: 

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans 0 tkr -1 136tkr Budgetavvikelsen t.o.m. augusti är minus 1,1 mnkr. 

  Produktivitet 
mätt som 
produktionspoäng i 
förhållande till arbetade 
timmar 

100 % 94 % Intäkterna för tertial 2 motsvarar 94 procent av 
intäkterna för samma period föregående år vilket 
motsvarar -6,6 mnkr. Arbetade timmar har för tertial 
2:2018 minskat med 0,9 procent (-1 700 timmar) 
jämfört med samma period 2017. 

Fler yngre och mindre erfarna tandläkare samt att 
fler åtgärder som tandläkare tidigare utförde utförs 
nu i högre grad av tandhygienister innebär minskade 
intäkter. 

  Prognos 0 tkr -5 500 tkr Svårighet att rekrytera tandläkare samt flera relativt 
nya tandläkare innebär att intäktssidan från 
patienter avviker med 10,7 mnkr jämför med 
föregående år samma period. 

Till viss del utför tandhygienister arbete som tidigare 
har utförts av tandläkare vilket är positivt sett ur rätt 
använd kompetens men påverkar ekonomin 
eftersom tandhygienisternas debitering innebär en 
lägre intäkter jämfört med om tandläkare hade 
utfört samma åtgärd. 

Handlingsplan för ekonomi i balans är framtagen av 
ledningsgruppen och kommer att effektueras under 
senare delen av 2018 samt 2019. 

Prognos per 181231: -5,5 mnkr 

Med anledning av att beloppet för ospecificerade 
investeringar har höjts under året från ett 1/2 
basbelopp till 50 000 kr kommer detta att belasta 
driften under 2018 med 2,5 mnkr för inköp av 
röntgenutrustning som tidigare har belastat 
investeringsbudgeten. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Verksamhetsplan för ekonomi i balans är framtagen 
av ledingsgruppen. Följande område kommer att 
prioriteras under 2018/2019. Under varje punkt 
finns det flera olika underaktiviteter. Utöver 
nedanstående punkter är ett prioriterat arbete även 
en större följsamhet att debitera enligt taxan för de 
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Aktiviteter Analys 

åtgärder som utförs på patienter samt att se över 
hur prioritering mellan barn och vuxna görs mellan 
olika kliniker med hänsyn till socioekonomiska 
faktorer. 

- Behålla befintliga tandläkare 
- Anställa fler tandhygienister samt utveckla deras 
roll 
- Riktlinjer för klinisk tid (OI) 
- Följsamhet till riktlinjer 
- Intern verksamhetsdialog med kliniker och OI 
- Utveckla controllerrollen 
- Frisktandvårdsklinik 
- Förbättra rewhabiliteringsprocessen 
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1 Inledning 
Aktiviteter i enlighet med budget och verksamhetsplan pågår. Sommarens värme och torka 

har föranlett intensivt arbete i F-samverkan. 

Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med 

uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två 

workshopar är genomförda under våren och två planeras under hösten. 

Handlingsplanen för jämlik hälsa har reviderats och planeras omfatta perioden 2018-2020. 

Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner. 

Trygg och säker inskrivning och utskrivning på sjukhus visar bra samarbete med 

kommunerna och väsentligt färre utskrivningsklara på sjukhus, vilket varit betydelsefullt 

under sommaren. 

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Ungdomsmottagning online startade under 

våren. 

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter. 

I arbetet med att förbättra tillgänglighet används kapacitets- och produktionsstyrning som 

verktyg med stöd av systemet Astrada. 

Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) beräknas gå ut i länet under oktober för 

beslut i början av 2019. 

Beslut har fattats om regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029. 

Under sommaren har ungdomar i länets kommuner deltagit i Ung Drive. 

Utveckling pågår av såväl regionens interna och externa webbplatser som 

informationsmaterial. 

Planering för den decentraliserade läkarutbildningen, som startar i januari 2019 fortsätter vad 

gäller bl a lokaler, lärartjänster, IT, information och boende för studenter. 

Arbete pågår med att utveckla arbetet med systematik och mätningar för att möjliggöra 

snabbare återkoppling på resultat liksom spridning i verksamheten. 

Utvecklingskraft och en digitaliseringskonferens har genomförts och varit välbesökta. 

Kompetensförsörjning är i fokus. Arbete med att minska bemanning med hyrpersonal, 

utveckla nya arbetstidsmodeller, Rätt använd kompetens (RAK) samt heltid som norm 

fortsätter. Förmånscyklar erbjuds medarbetare. 

Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram 

fortsätter. 

Utveckling sker inom intranät och systemen Evolution samt Stratsys. Under våren har frågor 

om informationssäkerhet och dataskyddsförordningen (GDPR) varit i fokus. 

Ekonomin är i balans. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

2 23 % 3 30% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

3 33% 4 40% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

4 44% 3 30% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

9 100% 10 100% 

Mål för sjukfrånvaro, avtalstrohet och minskning av tjänsteresor med bil nås inte. Arbete för 

att öka måluppfyllelse pågår, bland annat genom satsning på resfria möten. 
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Perspektiv: 

2 Medborgare och kund 
Många uppdrag och aktiviteter ingår i arbetet som benämns Tillsammans med bästa möjliga 

hälsa och jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018. Tjugotre 

delprojekt/förbättringsarbeten är igång. Statsbidrag är fördelade till verksamhetsområdena. 

Ytterligare två workshopar planeras under hösten. I aktiviteterna nedan som rör detta hänvisas 

till ”tillsammansarbetet”. 

Strategiska mål: 

2.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

2.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.1 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och 
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet. 

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter. 
Kontakt även för utvecklingen inom hälso-café och 
levande bibliotek. 

I större utsträckning arbeta med modellen för 
patientberättelser vid utbildningstillfällen. 

I regionens introduktionsutbildning för 
sjuksköterskor har patientberättelser lyfts in som en 
naturlig del. 

I Esther arbetet används patientberättelser i stor 
utsträckning. 

Vid olika typer av utvecklingsdagar och 
förbättringsarbete medverkar i allt högre grad 
personer med egen erfarenhet. 

Närståendes betydelse ska förstärkas och 
erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner 
som erhållit extramedel för detta ändamål 

Deltar i nätverk via SKL kring personcentrerad vård 
för att lära av andra. 

Närstående perspektivet är en självklar del i 
personcentrerad vård. I levande bibliotek ingår även 
närstående, liksom som volontärer vid hjärtats hus. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.2 Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Arbete pågår i alla verksamheter. Kapacitets- och 
produktionsstyrning används som verktyg. Arbetet 
med systemet Astrada fortsätter 

Funktionshinderområdet - Jämlik tillgänglighet för 
funktionsnedsatta 

Rutinerna för verksamhetsuppföjning av 
tillgänglighet går enligt plan 

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie 
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i 

Tillsammansarbetet 
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Aktiviteter Analys 

veckan. 

Ett särskilt uppdrag ges för att öka öppettiderna 
mellan klockan 07.00-08.00 

Tillsammansarbetet 

Läkartillgängligheten behöver bli bättre utifrån 
patientens behov. 

Tillsammansarbetet 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.3 Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut 
och daglig verksamhet 

Det pågår en omfattande utbildningsverksamhet. 
Inom området publiceras det återkommande artiklar 
i personaltidningen Pulsen. Etikombudsverksamhet 
fortsätter med utbildning och kontinuerliga 
nätverksträffar 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss 
behandlare: stor efterfrågan på information och 
vägledning i ämnet, ett flertal samlingar och 
arbetsplatsbesök genomförda. 

Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra 
besked inom hälso- och sjukvård håller på att 
utarbetas i enlighet med uppdrag från Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.4 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Aktiviteter Analys 

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett 
kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

I maj 2018 startade Ungdomsmottagningen Online, 
en app där ungdomar kan boka tid och möta en 
sjuksköterska, barnmorska eller kurator via video. 
Genom Ungdomsmottagning Online skapar vi en 
mer jämlik vård i länet och når målgrupper som 
vanligen inte besöker ungdomsmottagningen fysiskt. 

Webbtidbok för blodgivning – Nu går det boka tid för 
blodgivning på länets blodcentraler och blodbussar. 
Under hösten pågår marknadsföringsaktiviteter och 
Blodomloppet 2018 var en given plats för att sprida 
information om tjänsten. 

Beställning av förbrukningsprodukter – Personer 
som har en förskrivning på hjälpmedel för diabetes, 
inkontinens och stomi samt förskrivning på 
näringsdrycker kan sedan i juni beställa dessa direkt 
via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Tobakshjälpen – Region Jönköpings län har 
tillsammans med ledande experter i Sverige tagit 
fram ett digitalt stödprogram för tobaksavvänjning. 
Under hösten 2018 genomförs piloter i Jönköpings 
och Kalmar län. 

Kontinuerlig utveckling sker i Cosmic och innan 
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Aktiviteter Analys 

sommaren genomfördes en uppgradering som 
medförde nya vyer i dokumentationsdelen. 
Planering pågår för en större uppgradering i 
november med bland annat utveckling av Link som 
bättre kommer stödja den samordnade 
vårdplaneringen med kommunerna. 

Arbete fortsätter med att gå över från RoS till 
Cosmics BOS. 

Planering för fortsatt utveckling av Cosmic sker även 
i den nationella kundgruppen tillsammans med 
Cambios övriga kunder. 

Tillsammans med SKL vara drivande i utvecklingen av 
regelverk i samband med införandet av digitala 
tjänster detta för att säkerställa patientsäkerheten. 

Riktlinjer för digitala vårdmöten – SKL har under det 
senaste året jobbat mycket med riktlinjer och 
ersättningsnivåer för digitala vårdmöten. I detta 
arbete har Region Jönköping kunnat stödja med 
erfarenhet och data från Kry, Min doktor och Bra Liv 
nära. Läkemedelskommittén i Jönköpings län har 
också varit stöd vid uppföljning av läkemedel som 
förskrivs via digitala vårdmöten. 

Tjänstedesign och integrerad patientkommunikation 
– I SKLs satsning på patientkontrakt kommer Region 
Jönköping vara pilot för hur verksamheter med hjälp 
av tjänstedesign kan införa digitala tjänster som 
stödjer de fyra intentionerna i patientkontrakt: Fast 
vårdkontakt, sammanhållen plan, överenskommelse 
och överenskommen tid. 

Forskning på patientflöden vid digitala vårdmöten – 
Under hösten pågår planering inför 
forskningsprojekt kring patientflöden vid digitala 
vårdmöten. Det är SKL, Jönköpings Academy och 
Region Jönköpings län som kommer genomföra 
forskningsprojektet. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.5 En jämlik sjukvård som ges efter behov. Förstå behov och arbeta aktivt med jämlik 

hälsa och vård 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Tillsammansarbetet 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.6 Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling 

Aktiviteter Analys 

Rehabilitering - återgång i arbete Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL, 
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner. 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) Kulturunderstödd rehabilitering KUR finns 
upparbetati 10 av länets 13 kommuner. 

Grön rehabilitering Grön rehabilitering i Klevarp utvecklar en ny 
inriktning där stöd kring psykisk hälsa för Region 
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Aktiviteter Analys 

Jönköpings läns chefer ingår. 

Det finns framtaget förslag för Naturunderstödd 
rehabilitering i ett länsperspektiv. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.7 Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet. 
Influensavaccinationen av riskgrupper har flera år 
legat högst i landet, senast på 61 % av alla över 65 
år. 
För att ytterligare förbättra skyddet för riskgrupper 
introduceras ett äldrevaccinationsprogram för 70-
åringar, se denna aktivitet. 
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning 
på hälsokontroller där kompletterande vaccination 
erbjuds. Vi kan inte, tex via vaccinationsregistret, 
följa den exakta täckningsgraden i denna grupp. 

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70-
åringar och äldre 

Under våren har informationsmaterial tagits fram till 
invånare och vårdpersonal. Pilotstudie planeras 
under hösten, där en mindre grupp 70-åringar kallas 
för vaccination via två vårdcentraler för att testa de 
praktiska rutinerna. Därefter kan 
vaccinationspaketet introduceras brett via alla 
vårdcentraler. 

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet Runt 100 patienter ingår i programmet. Bra 
samarbete med beroende vården. 

En subventionerad TBE-vaccination för barn och 
unga utreds 

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri 
TBE-vaccination har tagits fram. 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.8 En förstärkt öppenvård inom psykiatrin med bättre samverkan mellan 

huvudmännen behöver ske samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar. 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Tillsammansarbetet 

Uppdrag/mål: 

2.1.1.9 Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för att 

förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018. 

Aktiviteter Analys 

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 
vård 

Tillsammansarbetet 
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Framgångsfaktorer: 

2.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Aktiviteter Analys 

Leda och stödja regionens satsning Tillsammans för 
bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som startade 
under 2016. 

Tillsammansarbetet 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.1 Från akuten till vårdcentralen 

Aktiviteter Analys 

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området. Flytt av jourcentralen till Ryhov planeras till 1 
november. Förslag på namnbyte till Närakut på alla 
tre ställen i länet. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.2 Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Arbetet är i förvaltning och hanteras bland annat av 
chefsjuksköterskor inom ramen för det 
gemensamma ledningssystemet i samverkan. 
Arbetet fortsätter med att utvärdera och 
vidareutveckla primärvårdens ansvar för samordnad 
vårdplanering efter sjukhusvistelse. 

Inom psykiatrin pågår arbete med att utveckla 
rutiner och anpassning för att vara klart under 
hösten då även uppgradering till Link 2 kommer ske. 

Utredning ska göras av att utveckla mobila 
geriatriska team till mobila närsjukvårdsteam, som 
utgår från primärvården och samverkar med 
kommunal hemsjukvård 

Utredning påbörjas. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Utvecklingsarbete pågår för att öka och 
systematisera samverkan mellan vårdcentraler och 
kommunalhemsjukvård. Fokus har hittills legat på 
vårdplaneringen i samband med utskrivning från 
sjukhusen. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.3 Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska sjukdomar Generell modell ska tas fram. Hittills har pilot 
genomförts inom hjärtsjukvård. 
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Uppdrag/mål: 

2.1.2.4 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att upprättade hälsoplaner, 
hälsofrämjande insatser, samordnade 
vårdplaneringar 

Framtagande och utveckling av modell för 
patientkontrakt pågår. I överenskommelse mellan 
patient och vårdgivare ska finnas information om 
fast vårdkontakt, överenskommen tid och 
sammanhållen plan. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.5 Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Digital tobaksavvänjning i Stöd och behandling 
pilotas och införs november.Hälsokommunikation 
med nyanlända genomförs med särskild samverkan 
med Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Jönköpings 
kommun och Gislaveds kommun. 

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt 
hjärtats hus i länet 

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser 
och gruppstöd är framtagen och sprids till 
primärvården, patientföreningar, kommuner m.fl. 

Fortsatt spridningsarbetet av hälsocafé pågår. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.6 Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Hälsoundersökningar genomförs i 
verksamhetsområdena. 

Hälsoskolor Hälsoskolor har genomförts av 
hälsokommunikatörer alltsedan antalet nyanlända 
steg. I dagsläget genomförs de inom bl.a. SFI, 
familjecentraler, invandrarföreningar och 
kommunala mötesplatser. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård 

Det finns nu finns fyra hälsokommunikatörer som 
arbetar med fokus på att förbättra familjehälsan. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med 
kommuner 

Samverkansmodell med fokus på familjehälsa startar 
september 2018. Nässjö kommun är projektledare 
och hälsokommunikatörerna är nyckelfunktioner i 
genomförandet. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.7 Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i 
samverkan med kommunerna. 

En utredning av den palliativa vården är genomförd. 
Denna fråga hanteras i den utredningen. 

Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ Tillsammansarbetet 
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Aktiviteter Analys 

medicin 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.8 Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av 

rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning 

Aktiviteter Analys 

Uppdrag i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård 

Tillsammansarbetet 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.9 Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en process för hur halkskydden ska 
upphandlas och delas ut. 

Upphandlingsprocess påbörjad. Kravspecifikation 
framtagen i samverkan med Hjälpmedelscentral 
efter omvärldsbevakning. Genomgång av inkomna 
anbud samt test av produkter pågår. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.10 Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och 

personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen Utredning av vårdplatsneddragningarna pågår. 
Kommer presenteras under hösten. 

Uppdrag/mål: 

2.1.2.11 Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och 

vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för hur arbetet med att utjämna 
skillnader i bemanning och vårdkvalitet ska 
genomföras 

Arbetet ännu inte påbörjat. Materialet för 
utvärdering av sommaren kommer användas som 
underlag i arbetet. 

Framgångsfaktorer: 

2.1.3 Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.1 Sänka tröskeln till primärvården 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Tillsammansarbetet 
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Uppdrag/mål: 

2.1.3.2 Fortsatt satsning på primärvården 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är 
framtagen. 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.3 Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat 

omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda behov ska 

särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna 

Aktiviteter Analys 

Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård 

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 
23 delprojekt/förbättringsarbeten är igång. 
Statsbidrag är fördelade till verksamhetsområdena. 
Ytterligare två workshopar planeras under hösten. 
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är 
framtagen. 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.4 Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag 
kopplat till statsbidrag. 

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I 
arbetet ingår att göra en kartläggning. utöver detta 
pågår arbete inom fyra områden; ökning av 
hembesök i utsatta områden, 
informera/kommunicera om vaccinationer, förbättra 
tandhälsan samt förebyggande insatser tex kring 
levandsvanor, tobak och alkohol. 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.5 Etablera Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser 
samt särskilt erbjuda pappautbildning. 

se ovan 

Tillgängligheten till  kvinno- och barnhälsovården ska 
öka utifrån föräldrars och barns olika behov. 

Tillsammansarbetet 

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera 
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda 
levnadsvanor. 

Tillsammansarbetet 
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Uppdrag/mål: 

2.1.3.6 Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp 
till 25 års ålder. 

Tillsammansarbetet. 

Dialog förs på politisk nivå med kommunerna 
angående utökat uppdrag för unga upp till 25 år. 

En översyn görs när det gäller personalbehov på 
ungdomsmottagningarna. 

Tillsammansarbetet 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.7 Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett barnskyddsteam Arbetet pågår enligt plan. 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.8 En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk 

organisation utifrån rätten till jämlik vård. 

Aktiviteter Analys 

Bilda en länsövergripande barn- och 
ungdomspsykiatrisk klinik 

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är 
bildad. 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.9 Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla barn med 

autism. 

Aktiviteter Analys 

Utredning inom psykiatrisk vård Arbete är genomfört för att belysa konsekvenser 
samt beskriva alternativa arbetssätt. Slutrapporten 
har i augusti lämnats till Regionledningskontoret. 

Uppdrag/mål: 

2.1.3.10 Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska 

intensifieras. 

Aktiviteter Analys 

Utredning inom psykiatrisk vård Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård. Består av ett 10-tal 
övergripande förbättringsområden. Flertalet av 
dessa är under implementering, ett par är pågående. 
Utvärderingar har genomförts/pågår. Aktuellt är 
fokusgruppsintervjuer med 
ungdomar/vuxna/vårdnadshavare. Resultaten 
beräknas vara klara senhösten 2018. 
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Uppdrag/mål: 

2.1.3.11 Insatser ska göras som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt 

vård på lika villkor. 

Strategiska mål: 

2.2 Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 

2.2.1 Arbete med mänskliga rättigheter och 

diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 
verksamheter 

Arbetet med jämställd regional tillväxt har också till 
viss del innefattat den egna verksamheten. 

Uppdrag/mål: 

2.2.2 Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt. 

Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt. 

Uppdrag/mål: 

2.2.3 Mångfald och likabehandling - social hållbarhet 

Arbete pågår i enlighet med hållbarhetsprogram. Nätverk finns i länet för Mänskliga 

rättigheter. Arbete med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 har också initierats. 

Uppdrag/mål: 

2.2.4 Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen -

 Barnbokslut 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan och implementera Olika aktiviteter pågår för implementering av 
barnkonventionen 

Struktur för barnbokslut ska tas fram En struktur för hur barnbokslutet ska se ut är 
framtagen och ett barnbokslut enligt denna struktur 
görs årligen. 
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Perspektiv: 

3 Process och produktion 
Strategiska mål: 

3.1 Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra 

folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.1.1.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Handlingsplan jämlik hälsa reviderad enligt plan. 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
har genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser 
för psykisk hälsa, kultur, integration, 
funktionsnedsättning, våld i nära relationer etc. har 
genomförts enligt plan. 

Bidrag inom folkhälsoarbetet Pågår enligt rutin 

Strategiska mål: 

3.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

3.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.1 Kunskapsstyrning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Indikatorer i 
öppna jämförelser 

  Årsmått 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och 
sjukvårdsregional modell 

Arbete pågår inom Tillsammas för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.2 Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Mottagning för unga med beroende Rapport under framtagande kring "Missbruksvård 
för barn och unga i region Jönköpings län". 
Rapporten kommer att skickas på remiss till olika 
intressenter. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.3 Samverkan med kommunerna 

Aktiviteter Analys 

Strategigrupp Barn och unga Strategigrupp barn och unga arbetar enligt 
framtagen handlingsplan tillsammans med 
kommunerna. T ex samverkan med skolhälsovården, 
ungdomsmottagningar, mini-maria. 

Strategigrupp äldre Strategi för 2018- 2022 är framtagen i samverkan 
och fastställd i Reko. Strategin innehåller två 
huvudsakliga stora arbetsområden Hälsofrämjande 
och förebyggande samt Trygg och säker vård och 
omsorg. Övergripande mål är formulerade på lång 
och kort sikt. Handlingsplaner för respektive 
arbetsområde tas fram och aktiviteter genomförs i 
samverkan med de arbetsgrupper som finns i länet. 

Strategigrupp Psykiatri och missbruk Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans 
med kommunerna. Projekt planeras kring PEER-
support. Arbete planeras för revidering av 
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och 
beroende. 

e-Hälsoråd Arbetet tillsammans med kommunerna för att 
utveckla gemensamma ehälsotjänster pågår. Fokus 
bland annat på förberedelser inför Cosmic Link 2 
uppgraderingen och videomöten för vårdplanering. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.4 Välfungerande ambulanssjukvård 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av lättvårdsambulans Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag ca 60% 
vilket ligger i nivå med plan. 

Förnyat avtal med SOS Alarm Nytt avtal med SOS är klart. 

Öka den kliniska läkarmedverkan i 
ambulanssjukvården 

Ingår i arbetet med utveckling inom 
ambulanssjukvården 

Gemensam helikopterverksamhet undersöks Behovet utreds utifrån uppdrag från 
samverkansnämnden. 

Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas 
inom Jönköpingsområdet 

Ingår i den fortsatta utvecklingen inom 
ambulanssjukvården utifrån den utredning som 
presenterades i maj. 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 18(39) 

 

 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.5 Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och övningar Pågår enligt rutin. Ny beredskapssamordnare 
anställd för att arbeta med utveckling av civilt 
försvar. 

Risk och sårbarhetsanalyser Ny beredskapssamordnare anställd från augusti som 
ska genomföra nya risk- och sårbarhetsanalyser med 
början under hösten. 

Tjänsteman i beredskap Arbete pågår enligt plan. Antal ärenden ökar. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.6 Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar 

inom PTSD 

Aktiviteter Analys 

Planera för kartläggning Ingår i arbetet med kunskapsstyrning och i det 
programområdet som heter trauma. Förstärkning 
genom att fler får basutbildning steg 1. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.7 Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller 

socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp. 

Planeringsarbetet för en beroendemottagning är återupptaget tillsammans med kommunerna. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.8 Utveckla en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri som står utanför 

vårdvalet. 

Översyn pågår 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.9 En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas. 

Aktiviteter Analys 

Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet 
under första halvåret 2018 där även en utvärdering 
av vårdval ögon ingår. 

En plan för hur utvärderingen ska genomföras är 
framtagen. Utredare har anlitats och påbörjat 
arbetet med utvärderingen och förslag till 
avveckling. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.10 Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region Jönköpings län 

med bland annat fler barnmorskor. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer kring 
statsbidrag för att förstärka förlossningsvården och 

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera 
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka 
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Aktiviteter Analys 

kvinnors hälsa. personaltäthet, utforma eftervård, utforma 
vårdkedjan för att skapa en trygg och säker vård för 
kvinnan i samband med graviditet o, förlossning och 
eftervård, utveckla och/eller ta till sig de 
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas 
graviditet, förlossning och eftervård samt förbättra 
neonatalvården. 

Uppdrag/mål: 

3.2.1.11 Möjligheten att flytta över delar av dietistresursen till primärvården ska 

undersökas. 

Aktiviteter Analys 

Översyn av dietistresurserna och hur de används Översyn med underlag från tidigare utredning 
planeras. 

Framgångsfaktorer: 

3.2.2 God cancervård 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.1 Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, 
samt i arbetet med det nationella, regionala och 
lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.2 Fortsatt arbete med nivåstrukturering 

Arbete pågår på sjukvårdsregional och nationell nivå. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.3 Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Arbete pågår inom kunskapsstyrningen. 

Uppdrag/mål: 

3.2.2.4 Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av prostatacancer inom 

Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som drabbats av 

prostatacancer. 

Aktiviteter Analys 

Utredning vilka förutsättningar som finns och vad 
det skulle innebära. 

Arbetet pågår 
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Uppdrag/mål: 

3.2.2.5 Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom. 

Arbete pågår inom verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 

Strategiska mål: 

3.3 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

3.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

3.3.1.1 Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Alla verksamhetsområden har skrivit en 
patientsäkerhetsberättelse. Modellen för hur den 
ska skrivas har utvecklats. 

Ta fram en modell för patientsäkerhetsronder En modell är framtagen och testas nu i olika 
verksamheter enligt plan. 

Strategiska mål: 

3.4 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

3.4.1 Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Avtalstrohet 
inköp 

90% 71% Avtalstroheten har minskat. Vissa leverantörer 
identifierade som borde ha ett giltigt avtal. 

 

Aktiviteter Analys 

Avtalstrohet Analys görs fortlöpande. 

Strategiska mål: 

3.5 Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

3.5.1 Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

3.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-10 % 4,5 % Resultatet har gått åt fel håll. Resandet med egen 
privat bil har ökat med 4,5% istället för att minska. 
Dock en klar förbättring jmf senaste mätningen (+23 
%).  Fortsatt information om föreliggande resepolicy. 

  Tjänsteresor, 
antal km poolbil (korttid) 

-10 % -4,6 % Målet delvis uppnått. 

 Minskade kostnader 
för tjänsteresor med 
bil  jmf 2017. Mäts i tkr. 

1 505 1 527 Målet ej till fullo uppnått. Utfallet 2018 påvisar en 
knapp ökning jmf 2017. 

 

Aktiviteter Analys 

Verka för fler virtuella mötesplatser Arbetet pågår. Översyn av teknik i Regionens hus och 
Rosensalen 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Aktivt arbete på flera håll för att främja resfria 
möten och för att kommunicera nya riktlinjerna för 
möten och resor. 

Samordna mötestider och samåkning (handlingsplan 
reseanalys) 

Avstämning på gång 

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till 
medarbetare (handlingsplan reseanalys) 

Utredning avslutad. 

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys) Erbjudande sker kontinuerligt till tillsvidare anställd 
personal. 

Utveckla rese- och mötespolicy (handlingsplan 
reseanalys) 

Nya rese- och mötesriktlinjer är klart. 

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten 
(handlingsplan reseanalys) 

Cisco meeting har lanserats som plattform för att 
enkelt skapa och delta i telefon- eller videomöten. 

Under Serviceportalen finns en informationssida 
med guider och filmer för att stödja användandet av 
Cisco Meeting. 

Framgångsfaktorer: 

3.5.2 Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

3.5.2.1 Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 

investeringar och upphandlingar. 

Arbete pågår inom verksamhetsstöd och service. 

Uppdrag/mål: 

3.5.2.2 Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 

organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten 

Arbete pågår inom hållbarhetsprogrammet. 
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Framgångsfaktorer: 

3.5.3 Vi är socialt hållbara 

Uppdrag/mål: 

3.5.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 

organisationen. 

Aktiviteter Analys 

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och 
mätningar avseende projektmedel och andra 
stödformer 

2019 kommer ett nytt handläggningssystem 
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i 
samband med det kommer vi i större utsträckning 
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär 
också att uppföljning, kategorisering mm kommer 
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och 
kommer intensifieras under hösten. 

Stötta länets näringsliv Arbetet fortgår. Inom ramen för uppföljning av 
länets handlingsplan för integrering av klimat- och 
miljöperspektivet som ska ske fram till augusti, görs 
en inventering av vad som skett i denna fråga i länet 
senaste året. 

Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för chefer, 
politiker och nyckelpersoner. 

Påbörjas till hösten. 

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad 
medarbetare kan göra 

Enligt plan sker utbildning under hösten. 

Under 2017-2018 ska en målbild för en hållbar 
Region Jönköpings län upprättas. 

Målbild 2030 finns i Budget och Verksamhetsplan 
2018 med flerårsplan 2019-2020 som antogs av 
Regionfullmäktige 5 december 2017. 

Uppdrag/mål: 

3.5.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Kompetensen är styrande vid rekrytering. 

Uppdrag/mål: 

3.5.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Webb och informationsmaterial Webbplatser och informationsmaterial utvecklas för 
att bättre anpassas för målgrupperna och för att 
hitta hållbara lösningar både för att nå önskade 
kommunikationseffekter och utifrån ett ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 

Återkommande kompetensutveckling Utbildning påbörjas till hösten. 

Arbetar med CEMR-deklarationen Återupptas till hösten. 

Alla politiska beslut prövas mot barnkonventionen. Barnrättsbaserade beslutsunderlag och rutiner 
behöver uppdateras. 
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Uppdrag/mål: 

3.5.3.4 Integration 

Sociala aspekter beaktas i omfattande projekt. 

Framgångsfaktorer: 

3.5.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

3.5.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 

270  
recept/100
0 inv 

 Årsmått 

Strategiska mål: 

3.6 Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: 

3.6.1 Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer 

och arbetssätt. 

Aktiviteter Analys 

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas 
till vara. 

Inom Regionledningskontor bildas team vid behov. 
Projektform används för tillfälliga och 
tidsbegränsade arbeten. 

Uppdrag/mål: 

3.6.2 Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner 

avseende kostnad per invånare inom olika verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

Jämförelser med andra landsting/regioner - nyckeltal 
med fokus på kr/invånare samt produktion via 
databasen Kolada. 

Jämförelsen är tillgänglig efter juni, då data för 2017 
finns tillgängligt. Materialet används bland annat i 
höstens budgetarbete. 

Nationell benchmarking med hjälp av KPP-data i 
kombination med data ur kvalitetsregister. SKL-
gemensamt arbete. 

KPP data för 2017 finns nu tillgängligt. De 
specialiteter som har KPP får nu tillgång till 
materialet samt stöd i sitt analysarbete. KPP 
resultaten kommer att redovisas i sjukvårdens 
ledningsgrupp i oktober samt i höstens MPG Forum. 

Uppdrag/mål: 

3.6.3 Region Jönköpings län är en kommunikativ organisation. 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationen ska öka invånarnas kunskap om Arbetet med att utveckla det kommunikativa 
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Aktiviteter Analys 

Region Jönköpings läns verksamhet och ge 
möjligheter till insyn och delaktighet. 

ledarskapet pågår. Verktyg tas fram och utbildningar 
genomförs. 

Arbete pågår också med att utveckla Region 
Jönköpings läns egna kanaler för att utveckla 
innehåll och möjlighet till insyn och delaktighet, 

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är 
kommunikativa; att de engagerar och involverar 
medarbetarna och att de får rätt information i rätt 
tid genom ett känt kommunikationssystem som de 
känner sig trygga med. 

Arbetet med att utveckla ledarnas kommunikativa 
förmågor pågår enligt plan. 

Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka upp 
och ta del av information som är relevant för 
verksamheten, men också att dela med sig och 
underlätta för andra att göra ett bra jobb. 

Utvecklingen av det nya intranätet pågår. En del i 
detta är att utveckla nya mötesplatser och 
samarbetsytor på intranätet som underlättar för 
medarbetarna att ta del av den information de 
behöver när de behöver den 

Uppdrag/mål: 

3.6.4 Digitalisering av arbetsprocesser 

Uppdrag/mål: 

3.6.5 Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny 

dataskyddsförordning (GDPR). 

Aktiviteter Analys 

Införande och spridning av kunskap kring GDPR Information i alla ledningsgrupper och APT. 
Obligatoriskt utbildningspaket framtaget för alla . 

Strategiska mål: 

3.7 Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda 

förutsättningar för de människor, organisationer och 

företag som finns i länet. 

Framgångsfaktorer: 

3.7.1 Ta en ledande roll för helheten och verka för bästa möjliga 

samordning i det regionala utvecklingsarbetet. 

Aktiviteter Analys 

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) 

RUS remissen arbetas fram för beslut i nämnderna 
under september. Remiss fram till årsskiftet för 
politiskt beslut i februari 2019 i regionfullmäktige. 
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Uppdrag/mål: 

3.7.1.1 Påverkansarbete på nationell nivå, arbetsmarknad och näringsliv 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.2 Förstärkt kompetensplattform 

Aktiviteter Analys 

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka 
och utveckla kompetensen. 

Regional utveckling har haft dialog med 
Arbetsförmedlingen, Skärteknikcentrum och IF 
Metall. Målgruppen för valideringen är planerad att 
gälla utrikesfödda kvinnor/kvinnor. Den juridiska 
aspekten måste utredas innan vidare arbete kan 
göras. Oklart om regionala medel får riktas direkt 
mot företagen eftersom förordning saknas. 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.3 Att bidra till nya och fler jobb i länet. Kompetensförsörjnings-insatser 

Aktiviteter Analys 

IT-spåret Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022 
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun 
Campus I12 och Samordningsförbundet 
Finnveden,Södra Vätterbygden och Höglandet. 

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga 
och arbetslösa i Jönköpings län. 

Arbetet ute i kommunerna och med Ung Drive har 
pågått under sommaren enligt plan. 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.4 Stödja verksamheter med koppling till näringslivsutveckling 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.5 Utveckla besöksnäringen 

Aktiviteter Analys 

Hållbar turismutveckling och friluftsturism Arbete pågår enligt plan. Lägesrapport är klar. 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.6 Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete 

Aktiviteter Analys 

Arbeta vidare med systemet BRP+ 
(bruttoregionprodukt) 

Arbetet fortsätter inom BRP+ med Workshop nr 2 
den 19 september (Reglab). 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.7 Uppkopplad industri och nya material 

Aktiviteter Analys 

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet Genomförandearbetet med den förstudie som 
beviljats av Tillväxtverket inom ramen för Smart 
Industri är igång. Projektledare har anställts som 
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Aktiviteter Analys 

börjar 3 sept. I övrigt arrangerades Tema 
Digitaliseringskonferensen den 29/8 på Elmia. 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.8 Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och 

landsbygdsprogrammet för att utveckla de gröna näringarna 

Aktiviteter Analys 

Arbete med regional skogsstrategi Den regionala skogsstrategin är klar och lanserades 
januari 2018. Nu påbörjas arbetet med aktiviteterna 
i handlingsplanen och arbetet kommer att 
samordnas med Träregion Småland. 

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart 
Housing Småland 

Rekrytering av en samordnare är i sin slutfas. 

Verksamheten rullar på enligt den verksamhetsplan 
som är antagen. Månatliga avstämningsmöten via 
Skype sker mellan projektledaren för SHS och 
ansvariga tjänstemän för satsningen i Regionerna 
resp. Länsstyrelserna. Den regionala workshopen 
mellan SHS och Regionerna/länen kommer att äga 
rum i november. 

Projekt Vandringsleder i Småland Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i juli från 
Mullsjö kommun som är värd för projektet. 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.9 Kommersiell service 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.10 Bättre kapitalförsörjning för företag 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.11 Skapa förutsättningar för att främja ett gott innovationsklimat i länet 

Aktiviteter Analys 

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla 
råd har gjorts. 

Verka för att inrätta ett Industriellt 
utvecklingscentrum IUC 

Ny VD är anställd på Träcentrum i Nässjö, som också 
är ett IUC (det enda i vårt län). 
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Uppdrag/mål: 

3.7.1.12 Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.13 Samverkan med Jönköping University 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.14 Bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län 

Aktiviteter Analys 

Filmbyn Småland Ny ansökan inkommen för beslut i ANA i september. 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer Beslut om bidrag för 2018 är klart. 

Bidrag till ungdomsorganisationer Beslut om bidrag för 2018 är klart. 

Bidrag till pensionärsorganisationer Beslut om bidrag för 2018 är klart. 

I samråd med spelkulturens aktörer genom en 
förstudie bilda ett spelkulturinstitut 

Dialog med politiken ska genomföras innan fortsatt 
planering, avvaktar. 

Skapa förutsättningar för konstutövare Har haft dialog med Utbildning och Kultur kring 
möjliga inriktningar. Frågan ska diskuteras med 
politiken innan arbetet fortsätter. 

Prioritera att stärka och utveckla barn- och 
ungdomskulturen 

 

Föra samtal med JU om att starta en konstutbildning 
på preparandnivå 

 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.15 Ökad regional samordning kring samhällsplanering. Kraftsamling inom området 

infrastruktur och kollektivtrafik. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete inom vår regionala 
projektorganisation som arbetar med 
Sverigeförhandlingen 

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018. 
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller 
på att färdigställas. 

Nordic Infra Center Projektet löper på och arbetet med att projektet ska 
upparbeta sina kostnader samt uppnå sina mål har 
fullt fokus. Projektet planerar att lämna in en 
ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning. 

Ta initiativ till en utredning tillsammans med 
kommunerna för att utveckla och stärka 
möjligheterna till hållbart resande i länets 
landsbygdsområden 

 

Utreda möjligheten och behovet av nya 
expressbusslinjer som utgår från länets funktionella 
stråk. 
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Uppdrag/mål: 

3.7.1.16 Regional transportplan 

Aktiviteter Analys 

Framtagande av en länsplan för regional 
transportinfrastruktur 

Regeringen har fastställt de ekonomiska ramarna för 
de regionala transportplanerna och innehållet i 
planen för Jönköpings län kommer att fastställas av 
Regionfullmäktige under hösten. 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.17 Miljö och klimat 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan 
för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för 
perioden 2017-2020. 

Under augusti uppdateras planen för att under 
september skickas in till Tillväxtverket. 

All kollektivtrafik ska drivas med förnybart bränsle 
2025 

Arbete pågår enligt plan 

Bli ett plusenergilän 2050 Arbete i länet pågår 

Utreda möjligheterna att tillsammans med 
kommunerna inrätta elbilspooler i länet, som ett 
alternativ till kollektivtrafiken. 

Ej påbörjat 

Fortsatt satsning på kraftfulla elladdstolpar Arbete pågår 

Ta ett samordnande ansvar när det gäller 
biogasarbetet i länet. 

Beslut tagits i RJL och de flesta av länets kommuner. 

Ta ett samordningsansvar för att värna hela länets 
dricksvattenförsörjning. 

 

Antalet helvegetariska rätter ska öka inom 
vårdinrättningarna och skolor. 

Arbete pågår 

Naturbruksgymnasierna ska få möjlighet att återta 
sina egenproducerade varor. 

 

Arbetet med resfria möten intensifieras Arbete pågår för att underlätta arbete med resfria 
möten 

Uppdrag/mål: 

3.7.1.18 Digitalisering 

Aktiviteter Analys 

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande 
bredband från ett robust nät. Ta fram en regional 
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål 

Arbete med en bredbands- samt en 
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på 
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten 
2018. 

Den digitala agendans insatsområden Arbete med en bredbands- samt en 
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på 
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten 
2018. 
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Aktiviteter Analys 

Utredning av investeringskostnader för hushåll och 
företag 

Förstudien var klar i slutet av januari 2018. Är 
presenterad för Region Jönköpings län, länets 
kommuner samt länsstyrelsen under första halvåret 
2018. Studien kommer fortsättningsvis att vara ett 
viktigt underlag för det fortsatta arbetet i den 
regionala bredbandsstrategin med tillhörande 
handlingsplan i syfte att nå bredbandsmålen 

Framgångsfaktorer: 

3.7.2 Internationellt arbete 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Arbete med våra fyra fokusområde fortlöper i olika 
takt. E-handel och logistik har fått mycket fokus i och 
med en pågående ansökning för ett ERUF projekt 
som direkt gynnar området. Ett nytt fokusområde 
har kunnat växa fram i länet genom etablering av ett 
datacenter i Mariannelund. På sikt en betydande 
finansiell investering som också kommer att 
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för 
att säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom 
pågår ansträngningar att få igång ett fokuserat 
arbete mot tio befintliga utlandsägda bolag och 
stötta dem i sina planer på eventuella expansioner 
och att dessa verkligen hamnar i Sverige och inte på 
en site i annat land. 

Uppdrag/mål: 

3.7.2.1 Assembly of European Regions 

Uppdrag/mål: 

3.7.2.2 Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor 

Uppdrag/mål: 

3.7.2.3 Europa Direkt kontor 

Aktiviteter Analys 

Model EU Model EU är ett rollspel med syfte att ge 
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i 
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett 
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa 
Direkt Jönköping. Klasser från Jönköpings län samt 
Halland träffades under rollspelet iklädda roller som 
parlamentariker från olika länder och partigrupper. 

Europaveckan Europaveckan ägde rum v. 19 i samverkan med 
länets kommuner. 
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Uppdrag/mål: 

3.7.2.4 Enterprise Europe Network (EEN) 

Aktiviteter Analys 

Be Global Arbetet fortgår i projektet enligt plan. Likaså är 
beslutsprocessen igång för RJL:s medfinansiering 
inför fortsättningsprojektet "Beglobal 2.0" med start 
2019-05-01. Ärendet kommer upp till beslut i ANA. 

Nära kopplat Beglobal finns också länets arbete inom 
"Regional Exportsamverkan" RES. Arbetet fortgår 
och ansökan om medel från TVV för vårt läns 
etablering av RES förväntas insändas under 
september. 

Uppdrag/mål: 

3.7.2.5 Internationell samverkan inom hälso- och sjukvården 
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Perspektiv: 

4 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

4.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning i samverkan 

Arbete pågår i olika verksamheter och i utbildning av chefer. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.2 Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer Arbetssätt är under framtagande. Följer strukturen 
som är under framarbete kring kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.3 Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer 
med det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå 
i den nya vårdgivarwebben. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.4 Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister 

Arbete pågår och ansvar ligger i de olika verksamhetsområdena med koppling till 

kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.5 Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer 

Framgångsfaktorer: 

4.1.2 Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.1 Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Stort pågående uppdrag som löper på. 
Samarbetsformer/avtal med JU behöver revideras. 

Studierektorsorganisation Organisation och ledning fungerar ändamålsenligt. 
Utmaning att bemanna studierektorsuppdrag 
särskild allmänmedicin. Vi har några vakanser för 
närvarande. 

Klinisk prövningsenhet Organisation och verksamhet fungerar 
ändamålsenligt. Beslut har precis tagit att VR ger 5 
miljoner per år 2018-2021 till Forum Sydost vilket 
säkrar finansieringen för vår lokala del fram till 2021. 

Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan RJL, 
Jönköping University och Linköpings Universitet 

Behov av att skynda på arbetet med ledningsstruktur 
RJL-JU. Behov av att få till övergripande avtal samt 
underavtal rörande specifika samarbetsytor som 
VFU, undervisning inklusive IPL, forskning, delade 
tjänster. Ledningsstruktur RJL-LIU finns på plats och 
är ändamålsenlig. 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.2 Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Planering pågår för fullt. Lärare har rekryterats för 
övergripande funktioner och för kurs 6 och Kurs 7. 
För adjungerade lärare behöver regionen vara med 
och delfinansiera vilket hanteras i budgetprocessen 
inför 2019. Samordning sker med Kalmar så vi får 
liknande villkor för adjungerade lärare. 
Administratör rekryteras. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL kopplat 
till RALF avtalet 

Planering för universitetssjukvårdsenheter pågår. 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.3 Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en 

Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal 

vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.4 Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan 

med kommunerna och andra aktörer. 

Framgångsfaktorer: 

4.1.3 Lärande och förnyelse 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av Evolution systemet Pågår enligt plan, förbreder nu breddinförande. 

Ny informationssäkerhetsorganisation inkl 
fortlöpande arbete inom området 

Ny organisation på plats. 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 33(39) 

 

 

Framgångsfaktorer: 

4.1.4 Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät Vårdgivarportalen som nu är under namnbyte till 
Kunskapsstöd i Jönköpings län pilotas från slutet av 
september. 

Framgångsfaktorer: 

4.1.5 Vi har en aktiv omvärldsspaning 

Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet, 
nationellt och internationellt sker kontinuerligt. 

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De 
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019 
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050 
för att skapa kunskap och förberedels för framtiden. 
Projektet leds av Reglab och involverar alla regioner i 
Sverige. 
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Perspektiv: 

5 Medarbetare 
Strategiska mål: 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90% 87% Andelen medarbetarsamtal har minskat jämfört med 
första tertialet 2018. Målet förväntas nås. 

  
Kompetensutvecklingspl
an 

90% 80% Kompetensutvecklingsplaner görs vanligen i 
samband med medarbetarsamtal och förväntas ligga 
på samma nivå som medarbetarsamtal vid årets slut. 

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4% 4,4% Sjukfrånvaron minskar jmf första tertialet 2018 men 
överstiger fortfarande föregående års nivåer 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt kompetensutveckling I samband med årlig genom 
kompetensutvecklingsplaner planeras för 
medarbetarnas fortsatta utveckling. 

Sjukfrånvaron ska minska Vi arbetar aktivt med varje enskilt sjukskrivningsfall 
med rehabplaner mm. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Aktiviteter Analys 

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram 
under 2018 

Kompetensförsörjningsplanen är klar och 
rapporterad till regionens ledningsgrupp 

Regiongemensamt introduktions- och 
utvecklingsprogram (RIU) permanentas 

Introduktionsprogram blir en del av de nya 
karriärtjänsterna, teamsjuksköterskor, 
arbetsinnehåll. 

Utbildningstjänster - specialistsjuksköterskor Ansökning till 60 utbildningstjänster sker enligt plan. 

En plan tas fram för att under 2019 inrätta tre PTP 
tjänster för psykologer 

Frågan hanteras i verksamhetsområde psykiatri 

Tillsammans med JU arbeta för att en 
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning 
startas 

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan 
och samarbete med JU om ansökan skall vara klar 
senast 2019. 

Pröva möjligheten för ST-läkare att göra en del av sin 
utbildning i primärvården 

Möjligheterna undersöks. 
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Uppdrag/mål: 

5.1.2.1 Underlätta vägen till legitimation för asylsökande 

Aktiviteter Analys 

Pågående projekt fortsätter under 2018 Behovet och arbetsformer är under översyn. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.2 Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av 

2018. 

Aktiviteter Analys 

För att minska beroendet av bemanningsföretag 
utökas AT-tjänster med 10 stycken under 2018. 
Utöver det bedöms en förstärkning med 10 ST-läkare 
inom psykiatri behövas. Även arbetet med RAK,  rätt 
använd kompetens, bedöms frigöra resurser där vi 
har behov. 

Utökning av AT-tjänster är genomförd. Arbete med 
ST-läkare pågår inom berört verksamhetsområde. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.3 Karriärtjänst för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt arbete. 

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningar för och genomföra 
rekrytering av karriärsjuksköterskor 

Förutsättningarna för de första 50 
karriärsjuksköterskorna är genomförda och inrättas i 
respektive verksamhetsområde. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.4 Gott och  nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning 

Aktiviteter Analys 

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning 
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings 
Universitet 

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att 
omformas och utvidgas med förankring i högsta 
ledningar. Nära samverkan sker även med Li U. 

  

Fördjupat samarbete med Jönköpings University 
kring utbildningsplatser för sjuksköterskor och 
vårdadministratörer. Arbeta för att en 
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning 
startas. 

Pågår enligt plan 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.5 Utveckla samarbetet med kommunerna för att underlätta rekrytering. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala 
vård- och omsorgscollege i hela länet. 

Samarbete sker kontinuerligt. 

Delta i nätverk för HR-ledning tillsammans med 
kommunerna i länet. 

Kontinuerliga möten sker under året. 
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Uppdrag/mål: 

5.1.2.6 Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK) 

Arbete pågår inom de olika verksamhetsområdena. 

KPS piloter har genomförts under våren. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.7 Medarbetare med anställningsstöd 

Aktiviteter Analys 

20 extratjänster finansieras genom anställningsstöd 
via arbetsförmedlingen. 

Pågår och i nuläget är 10 anställda. 

Uppdrag/mål: 

5.1.2.8 Ta initiativ och knyta fler YH-utbildningar till undersköterskor i länet som till 

exempel ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik för undersköterskor. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala 
vård- och omsorgscollege i hela länet. 

Samarbete sker kontinuerligt. 

Framgångsfaktorer: 

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Uppdrag/mål: 

5.1.3.1 Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna. 

Aktiviteter Analys 

Ta tillvara arbetssätt från pågående 
projekt  förbättrat rehabiliteringsarbete genom 
bland annat tidig och aktiv samverkan med hälso- 
och sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. 

Pågår enligt plan 

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer 
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt 
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och 
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med 
psykisk ohälsa. 

Pågår enligt plan 

Uppdrag/mål: 

5.1.3.2 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och 

säkerhetskulturundersökningen 2016. 

Aktiviteter Analys 

Använda minienkäter för att följa upp insatser i 
handlingsplanen från Medarbetar- och 
säkerhetsundersökningen 

Enkät finns framtagen och några enheter har valt att 
använda den. Pågår under hösten. 
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Uppdrag/mål: 

5.1.3.3 Social hållbarhet - aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt upp 
riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera 
diskriminering och trakasserier. 

Regionens ledningsgrupp och 
verksamhetsområdenas ledningsgrupper har tagit 
upp frågan och förberett för att den tas upp på 
arbetsplatsträffar. 

Lönekartläggning Genomförs hösten 2018 

Uppdrag/mål: 

5.1.3.4 Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper (Aktivitet) 

Framgångsfaktorer: 

5.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.5 Chef och ledarskap 

Uppdrag/mål: 

5.1.5.1 Chefsutvecklingsprogram 

Aktiviteter Analys 

Nätverk för engagerat ledarskap Alla chefer deltar i den regiongemensamma 
satsningen nätverk för engagerat ledarskap. 

Uppdrag/mål: 

5.1.5.2 System- och ledarförståelse för AT-läkare och ST-läkare 

Framgångsfaktorer: 

5.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller 
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller 
prövas 

Sker via arbetstidsmodell 80-10-10 vid medicin och 
kirurgi. 

Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter 
65 års ålder 

Analys av 80-90-100 förmån. Underlag klart under 
hösten. 

Uppdrag/mål: 

5.1.6.1 Stöd till och utbildning för chefer i lönebildningsfrågor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och genomgång inför löneöversyn. 
Utbildning för chefer tillsammans med HR för 
nylönesättning. 

Utbildning genomförd 
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Uppdrag/mål: 

5.1.6.2 Justering av ersättningen för nattjänstgöring 

Aktiviteter Analys 

Justering av ersättningen för nattjänstgöring Genomfört i februari månad. 

Uppdrag/mål: 

5.1.6.3 Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som sedan 

länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro 

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningar för hur resursenheter kan 
införas 

Verksamhetsområde medicin utreder resursenhet i 
Värnamo och utifrån utredning kommer vi att 
analysera fortsatt utveckling av resursenheter. 

Uppdrag/mål: 

5.1.6.4 Förstärka arbetet med att minska sjukfrånvaron till särskilt utsatta verksamheter 

genom bättre samordning och tydligare stöd till chefer. 

Aktiviteter Analys 

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer 
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt 
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och 
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med 
psykisk ohälsa. 

Pågår enligt plan 
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Perspektiv: 

6 Ekonomi 
Strategiska mål: 

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans 0 tkr 12 682tkr Det sammanlagda ekonomiska resultatet  efter 
andra tertialet månader 2018 uppgår till +12,7  
mnkr.  Huvuddelen av enheterna redovisar en 
ekonomi i balans. Överskott på i synnerhet 
statsbidrag (6,1 mnkr), personalkostnader samt  
externt  köpta tjänster ger en positiv 
budgetavvikelse. 

  Prognos 0 tkr 14 700 tkr Budgetavvikelsen vid årets slut prognostiseras till 
14,7 mnkr. Statsbidragen inom överenskommelserna 
mellan SKL och staten kommer till viss del att bidra 
till överskottet då mycket av arbetet kommer att 
hanteras av medarbetare som redan finns i 
verksamheten. Överskottet på statsbidragen är i 
prognosen beräknat till 6,9 mnkr. Verksamheten i 
övrigt genererar överskott huvudsakligen genom 
återhållsamhet av externt köpta tjänster. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Ekonomi i balans 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.1 Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 timmar ska 

göras, med plan för införande. 

Arbete pågår 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.2 En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en 

sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent. 

En översyn är gjord och presenterad vid nämnden för Folkhälsa och sjukvård i september. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 125 Principer för tandvårdstaxa
Diarienummer: RJL2018/223

Beslut
Nämnden föreslås 

 Överlämna principer för tandvårdstaxa Folktandvården 
2019 samt prislista per åtgärd. 

Sammanfattning
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 
2008 om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det 
statliga tandvårdsstödet Principer för hur Region Jönköpings läns 
priser inom folktandvården ska förhålla sig till referensprislistan 
föreslås och en prislista har tagits fram för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Bilaga prislista 2019 Folktandvården

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens 
sammanträde.

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-09-27 RJL 2018/223

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Principer för tandvårdstaxa 
folktandvården 2019
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Överlämnar principer för tandvårdstaxa Folktandvården 2019 samt 
prislista per åtgärd. 

Sammanfattning
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om 
referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet 
Principer för hur Region Jönköpings läns priser inom folktandvården ska förhålla 
sig till referensprislistan föreslås och en prislista har tagits fram för 2019. 

Information i ärendet
Bakgrund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om 
referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet. 
Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor. Referenspriserna ligger 
till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en 
tandvårdsbehandling. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling 
kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt 
arbete och material. 

Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje tandläkare 
och tandhygienist kan ta vilket pris de vill för den tandvård de utför. Om en 
tandläkare tar ut ett högre pris, än det som är angivet i referensprislistan, får 
patienten själv betala mellanskillnaden. Om tandläkarens pris är lägre än 
referenspriset, får patienten ersättning enligt det pris den betalar.

En översiktlig genomgång av hur andra landsting/regioner förhåller sig till 
referensprislistan visar att de allra flesta avviker och avvikelsen varierar mellan 
2 och 14 procent. Region Jönköpings län avviker också från referensprislistan 
med cirka 5 procent. 

Folktandvården – principer för tandvårdstaxan 
Principerna avser både allmäntandvård och specialisttandvård och sätter ramen för 
hur de olika åtgärderna inom folktandvården prissätts. 
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RJL 2018/223

• Taxan ska i största möjliga utsträckning följa referensprislistan. 
• Den totala intäkten (åtgärd*volym*pris) får avvika max 5 procent från 

referensprislistans totala intäkt (5 procent motsvarar ca 10 miljoner kronor 
för Region Jönköpings län).

• Frisktandvården ska vara självfinansierad.

Utifrån detta har en prislista för 2019 tagits fram enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Bilaga prislista 2019 Folktandvården

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård
Folktandvården

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



Åtgärd
RJL pris allmäntandvård 

2019

Referenspris 

allmäntandvård fr o m 

15 jan 2019

RJL pris 

specialisttandvård 2019

Referenspris 

specialisttandvård fr o 

m 15 jan 2019

100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 985 845 995 845

103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 370 370 470 470

103a 370 370

107 - Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1 055 1 055 1 575 1 575

107a 1 055 1 055

108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 725 1 725 2 510 2 510

108a 1 725 1 725

111 - Basundersökning, utförd av tandhygienist 700 635 685 635

112 - Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av 875 825 875 825

113 - Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 270 270 270 270

114 - Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av 510 510 510 510

115 - Konsultation specialisttandvård 920 920

116 - Konsultation specialisttandvård, omfattande 1 845 1 845

121 - Röntgenundersökning av enskild tand 55 55 95 95

121a 55 55

123 - Röntgenundersökning, helstatus 805 805 1 225 1 225

123a 805 805

124 - Panoramaröntgenundersökning 525 525 825 825

124a 525 525

125 - Röntgenundersökning, extraoral 515 515 960 960

125a 515 515

126 - Röntgenundersökning, omfattande 985 985 1 625 1 625

126a 985 985

127 - Röntgenundersökning, delstatus 195 195 330 330

127a 195 195

128 - Röntgenundersökning, större delstatus 335 335 495 495

128a 335 335

131 - Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 985 985 1 235 1 235

131a 985 985

132 - Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 270 1 270 1 670 1 670

132a 1 270 1 270

133 - Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 560 1 560 2 275 2 275

133a 1 560 1 560

134 - Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 845 1 845 2 680 2 680

134a 1 845 1 845

141 - Studiemodeller för behandlingsplanering 595 595 595 595

161 - Salivsekretionsmätning 600 600 600 600

162 - Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 330 330 330 330

163 - Biopsi 980 980 1 180 1 180

163a 980 980

164 - Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 545 545 545 545
200 - Hälsofrämjande åtgärder

201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar 415 415 415 415

204 - Profylaxskena, per skena 795 795 795 795

205 - Fluorbehandling, kortare behandlingstid 170 170 170 170

206 - Fluorbehandling 340 340 340 340

207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 270 270 270

208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 500 500 500

209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 795 795 795
300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder

301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 405 405 505 505

301a 405 405

302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling 760 760 960 960

302a 760 760

303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 125 1 125 1 425 1 425

303a 1 125 1 125

304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 685 1 685 2 130 2 130

304a 1 685 1 685

311 - Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 415 415 415 415

312 - Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller 

problem

165 165 165 165

313 - Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 035 1 035 2 160 2 160

313a 1 035 1 035

314 - Beteendemedicinsk behandling 480 480 1 000 1 000

314a 480 480

321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom 420 420

322 - Stegvis exkavering 1 115 1 115 1 115 1 115

341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 500 500 715 715

341a 500 500

342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 015 1 015 1 825 1 825

342a 1 015 1 015

343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 

behandling

1 505 1 505 4 045 4 045

343a 1 505 1 505
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362 - Lustgassedering, per gång 825 825 825 825

400 - Kirurgiska åtgärder

401 - Tanduttagning, en tand 1 025 1 025 1 300 1 300

401a 1 025 1 025

402 - Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 690 1 690 2 140 2 140

402a 1 690 1 690

403 - Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 185 235 235

403a 185 185

404 - Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 3 120 3 120 3 870 3 870

404a 3 120 3 120

405 - Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 160 4 160 5 165 5 165

405a 4 160 4 160

406 - Tanduttagning, övertalig tand 1 025 1 025 1 300 1 300

406a 1 025 1 025

407 - Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 055 2 055 2 505 2 505

407a 2 055 2 055

420 - Implantat, per styck 2 815 2 815 2 815 2 815

421 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 620 3 620 4 800 4 380

421a 3 620 3 620

422 - Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 505 1 505 1 805 1 805

422a 1 505 1 505

423 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 830 4 830 6 390 5 835

423a 4 830 4 830

424 - Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 690 1 690 2 040 2 040

424a 1 690 1 690

425 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 665 6 665 8 795 8 025

425a 6 665 6 665

426 - Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 255 2 255 2 755 2 755

426a 2 255 2 255

427 - Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 3 975 3 975 4 885 4 885

427a 3 975 3 975

428 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 4 805 4 805 5 615 5 615

428a 4 805 4 805

429 - Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 920 3 920 4 820 4 820

429a 3 920 3 920

430 - Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med 

benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, 

tilläggsåtgärd, per kvadrant

1 510 1 510 1 915 1 915

430a 1 510 1 510

431 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation 

eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2 530 2 530 2 985 2 985

431a 2 530 2 530

432 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 

implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

1 885 1 885 2 185 2 185

432a 1 885 1 885

435 - Avlägsnande av ett implantat 1 025 1 025 1 300 1 300

435a 1 025 1 025

436 - Avlägsnande av ett implantat, enkel 185 185 235 235

436a 185 185

441 - Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling 

av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle

2 535 2 535 3 135 3 135

441a 2 535 2 535

442 - Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 585 3 585 4 485 4 485

442a 3 585 3 585

443 - Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per 

operationstillfälle

3 415 3 415 4 265 4 265

443a 3 415 3 415

444 - Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre 

tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

4 650 4 650 5 850 5 850

444a 4 650 4 650

445 - Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, 

eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per 

operationstillfälle

4 650 4 650 5 850 5 850

445a 4 650 4 650

446 - Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, 

tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

1 815 1 815 1 965 1 965

446a 1 815 1 815

447 - Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per 

operationstillfälle

1 225 1 225 1 325 1 325

447a 1 225 1 225
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448 - Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per 

operationstillfälle

745 745 945 945

448a 745 745

480 - Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 325 325 325 325

500 - Rotbehandling

501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 395 3 395 4 135 4 135

501a 3 395 3 395

502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 095 4 095 5 000 5 000

502a 4 095 4 095

503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 135 5 135 6 295 6 295

503a 5 135 5 135

504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 600 5 600 6 860 6 860

504a 5 600 5 600

520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare 905 905 1 125 1 125

520a 905 905

521 - Akut trepanation och kavumextirpation 800 800 1 000 1 000

521a 800 800

522 - Komplicerad kanallokalisation 805 805 1 005 1 005

522a 805 805

523 - Stiftborttagning 1 170 1 170 1 470 1 470

523a 1 170 1 170

541 - Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 660 3 660 4 560 4 560

541a 3 660 3 660

542 - Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma 1 030 1 030 1 280 1 280

542a 1 030 1 030

600 - Bettfysiologiska åtgärder

601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 

skena

3 530 3 530 4 755 4 755

601a 3 530 3 530

602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 

skena

3 530 3 530 4 755 4 755

602a 3 530 3 530

603 - Reponeringsskena, per skena 5 605 5 605 6 650 6 650

603a 5 605 5 605

604 2 110 2 110 2 510 2 510

604a 2 110 2 110

606 - Motorisk aktivering 510 510 625 625

606a 510 510

607 - Bettslipning för ocklusal stabilisering 750 750 950 950

607a 750 750

700 - Reparativa åtgärder

701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 705 605 705 605

702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 060 960 1 060 960

703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 245 1 145 1 245 1 145

704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar 900 775 900 775

705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 255 1 140 1 255 1 140

706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 630 1 515 1 630 1 515

707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 825 1 725 1 825 1 725

708 - Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 545 545 545 545

800 - Protetiska åtgärder

800 - Permanent tandstödd krona, en per käke 6 135 5 755 7 440 6 780

800a 6 135 5 755

801 - Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 645 4 470 5 785 5 275

801a 4 645 4 470

802 - Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 150 3 150 3 755 3 755

802a 3 150 3 150

803 - Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 505 1 505 1 855 1 855

803a 1 505 1 505

804 - Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 205 2 205 2 405 2 405

804a 2 205 2 205

805 - Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 875 1 875 2 175 2 175

805a 1 875 1 875

806 - Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 425 3 425 4 030 4 030

806a 3 425 3 425

807 - Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 455 2 455 2 805 2 805

807a 2 455 2 455

808 - Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3 360 3 360 3 960 3 960

808a 3 360 3 360

809 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 050 1 050 1 195 1 195

809a 1 050 1 050

811 - Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, 

per stöd

560 560 710 710

811a 560 560

812 - Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 470 1 470 1 870 1 870

812a 1 470 1 470
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813 - Broreparation med tandteknisk insats 4 490 4 490 5 490 5 490

813a 4 490 4 490

814 - Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 760 7 760 9 360 9 360

814a 7 760 7 760

815 - Sadelkrona 5 195 5 195 6 095 6 095

815a 5 195 5 195

822 - Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 660 3 660 4 260 4 260

822a 3 660 3 660

823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 160 5 160 5 955 5 955

823a 5 160 5 160

824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 10 975 10 975 12 375 12 375

824a 10 975 10 975

825 - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd 12 420 12 420 14 805 14 805

825a 12 420 12 420

826 - Attachments, per styck 95 95 95 95

827 - Hel underkäksprotes 9 270 9 270 11 385 11 385

827a 9 270 9 270

828 - Hel överkäksprotes 9 270 9 270 11 385 11 385

828a 9 270 9 270

829 - Immediatprotes, hel käke 6 950 6 950 8 050 8 050

829a 6 950 6 950

831 - Justering av avtagbar protes 375 375 475 475

831a 375 375

832 - Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 255 1 255 1 455 1 455

832a 1 255 1 255

833 - Rebasering av protes 2 555 2 555 3 005 3 005

833a 2 555 2 555

834 - Lagning av protes där avtryck krävs 1 950 1 950 2 250 2 250

834a 1 950 1 950

835 - Rebasering och lagning av protes 3 035 3 035 3 535 3 535

835a 3 035 3 035

836 - Komplicerad lagning av protes 3 810 3 810 4 310 4 310

836a 3 810 3 810

837 - Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken 

svetsas till befintlig protes

6 575 6 575 7 475 7 475

837a 6 575 6 575

839 - Inmontering av förankringselement, per käke 2 985 2 985 3 485 3 485

839a 2 985 2 985

845 - Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 935 1 935 2 335 2 335

845a 1 935 1 935

846 - Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller 

bettstabilisering

5 055 5 055 5 755 5 755

846a 5 055 5 055

847 - Klammerplåt 3 960 3 960 4 660 4 660

847a 3 960 3 960

848 - Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per 

tandposition

545 545 695 695

848a 545 545

850 - Implantatförankrad krona, en per käke 8 905 8 105 11 155 9 315

850a 8 905 8 105

852 - Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6 935 6 285 8 450 7 195

852a 6 935 6 285

853 - Hängande led vid implantatförankrad bro 2 205 2 205 2 405 2 405

853a 2 205 2 205

854 - Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 145 2 145 2 445 2 445

854a 2 145 2 145

855 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per 

implantat

540 540 540 540

856 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, 

per led

1 290 1 290 1 490 1 490

856a 1 290 1 290

857 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona 

på implantat, per implantat

490 490 490 490

858 - Distans inklusive distansskruv, per styck 1 255 1 255 1 255 1 255

859 -Integrerad distans/kopplingskomponent 1 075 1 075 1 075 1 075

861 - Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31 860 31 860 34 875 34 875

861a 3 186 3 186

862 - Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 33 840 33 840 36 855 36 855

862a 33 840 33 840

863 - Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 35 370 35 370 38 385 38 385

863a 35 370 35 370

865 - Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 30 830 30 830 33 540 33 540

865a 30 830 30 830

871 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd 

täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat

17 350 17 350 19 500 19 500

871a 17 350 17 350
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872 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 19 555 19 555 21 705 21 705

872a 19 555 19 555

873 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 22 105 22 105 24 255 24 255

873a 22 105 22 105

874 - Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 145 4 145 4 450 4 450

874a 4 145 4 145

875 - Tillägg för alveolarbar på tre implantat 4 700 4 700 5 000 5 000

875a 4 700 4 700

876 - Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 5 605 5 605 5 905 5 905

876a 5 605 5 605

877 - Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 14 390 14 390 16 540 16 540

877a 14 390 14 390

878 - Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 280 280 280 280

880 - Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två 

implantat

2 125 2 125 2 725 2 725

880a 2 125 2 125

881 - Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 105 1 105 1 405 1 405

881a 1 105 1 105

882 - Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre 

eller flera implantat

2 900 2 900 3 700 3 700

882a 2 900 2 900

883 - Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk 

insats

5 615 5 615 6 560 6 560

883a 5 615 5 615

884 - Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk 

insats krävs

10 355 10 355 11 805 11 805

884a 10 355 10 355

888 - Fästskruv/broskruv, per styck 180 180 180 180

889 - Distansskruv, per styck 370 370 370 370

900 - Tandreglering

900 - Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 8 970 8 970 11 295 11 295

900a 8 970 8 970

901 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 13 470 13 470 16 965 16 965

901a 13 470 13 470

902 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 16 750 16 750 21 240 21 240

902a 16 750 16 750

903 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 19 735 19 735 25 115 25 115

903a 19 735 19 735

904 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 24 445 24 445 31 245 31 245

904a 24 445 24 445

905 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 005 19 005 23 680 23 680

905a 19 005 19 005

906 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 285 22 285 27 950 27 950

906a 22 285 22 285

907 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25 565 25 565 32 225 32 225

907a 25 565 25 565

908 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 30 780 30 780 38 995 38 995

908a 30 780 30 780

Utbytesåtgärder

921 - Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 135 1 145 7 440 1 145

921a 6 135

922 - Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 135 1 515 7 440 1 515

922a 6 135

925 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation

7 940 4 470 9 420 5 275

925a 7 940

926 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona

10 160 6 675 12 410 7 680

926a 10 160

928 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda 

stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

7 940 2 205 9 420 2 405

928a 7 940

929 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna 

som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatförankrad krona

10 160 4 470 12 410 5 275

929a 10 160
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940 - Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro

Utbyte sker mot två åtgärd 801 och en åtgärd

11 145 11 145 12 950 12 950

940a 11 145 11 145

941 - Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna 

som utbytet beräknas på

6 675 6 675 7 680 7 680

941a 6 675 6 675

Latituder
RJL pris allmäntandvård 

2019

Referenspris 

allmäntandvård fr o m 

15 jan 2019

103L 210 370

103H 685 370

103SH 700 470

107SH 1 940 1 575

108SL 2 245 2 510

341H 730 500

541SH 5 460 4 560

604L 1 210 2 110

Frisktandvård premiegrupper Årspris 2018* Årspris 2019*

1 900 920

2 1 200 1 230

3 1 560 1 600

4 2 100 2 150

5 2 880 2 950

6 3 780 3 870

7 4 800 4 920

8 5 940 6 090

9 7 500 7 690

10 9 300 9 530

*Priset är exklusive allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning för tandvård. Tandvårdsbidraget delas ut den 1 juli varje år och kan sparas upp till två år.

23-29 år och över 65 år: 600 kronor per år

30-64 år: 300 kronor per år



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 
Eksjö

§ 81 Informationsärenden och aktuell information
Simon Rundquist och Susanne Yngvesson informerar om Region-
/rikssjukvård, nivåstrukturering samt kunskapsstyrning och jämlik 
vård.

Tomas Calmviken, Ove Johansson och Barbro Knopp Johlander 
informerar om ombyggnationer, inför beslut i ärendena §§ 91-93.

Emil Vallin informerar om ACG (Adjusted Clinical Groups).

Chefscontrollern informerar om: 
 Principer för tandvårdstaxa
 Motion – Tänderna tillhör kroppen 

Diarienummer: RJL2018/514 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet i oktober.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Rapport om utvärdering av sommaren presenteras för 

nämnden i oktober.
 Workshop i Tillsammansarbetet 
 ATV - Alternativ till våld
 Förslag Regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings 

län 
Diarienummer: RJL2018/2440

 Förslag Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2019 
Diarienummer: RJL2018/2441

Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om:
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 

primärvården
Diarienummer: RJL2018/922



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet i oktober.

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning 
(RJL2018/228) t.o.m. augusti.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 126 Patientavgifter i vården 2019
Diarienummer: RJL2018/2515

Beslut
Presidiet 

 Avvaktar med beslut till nämndens sammanträde.

Sammanfattning
Regelverk och avgifter för patienter är uppdaterat för 2019. 
Undantag är: 

 Nya fasta priser på en del åtgärder (enligt prislistan/Nord 
DRG som fastställs i slutet av varje år som gäller i den 
Sydöstra sjukvårdsregionen)

 Vaccinationspriser (de ändras fortlöpande under året 
beroende på upphandling av vaccin)

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-09-27
 Patientavgifter i vården 2019 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Presidiet avvaktar med beslut till nämndens sammanträde.

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MISSIV 1(1)

2018-09-28 RJL 2018/2515

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 

Patientavgifter i vården 2019
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 överlämnar förslag till patientavgifter i vården 2019 till regionstyrelsen

Sammanfattning
Regelverk och avgifter för patienter är uppdaterat för 2019. 
Undantag är: 

 Nya fasta priser på en del åtgärder (enligt prislistan/Nord DRG som 
fastställs i slutet av varje år som gäller i den Sydöstra sjukvårdsregionen)

 Vaccinationspriser (de ändras fortlöpande under året beroende på 
upphandling av vaccin)

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-09-27
 Patientavgifter i vården 2019 

Beslut skickas till
Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Patientavgifter i vården
2019

(Uppdaterad 180928)
Ansvarig Yvonne Stolt
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Avgifter och regler (länk till webplats) Sidnr (länk till dok)

 Enhetliga patientavgifter (sid 3)

 Grundläggande bestämmelser (sid 4)

 Patientavgifter vid remittering (sid 5)

 Betalning  (sid 6)

 Högkostnadsskydd (sid 7)

 Patientavgifter och koder i Cosmic (sid 11)

 Förtydliganden om patientavgifter (sid 17)

 Patientavgifter/regelverk i slutenvård (sid 26)
(inskrivning, permission, anhörigförmåner mm)

 Intyg (-körkort, -tandvård, -livsmedel mm) (sid 29)

 Intyg och möten (sjukskrivningsprocessen) (sid 32)

 Journal- och röntgenkopior (sid 35)

 Vaccinationer (sid 36)

 Smittskydd (sid 39)

 Avgiftsfria besök och åtgärder (sid 41)

 Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård (sid 44)

 Patientavgifter ögonsjukvård (sid 45)

 Patienter från andra länder (sid 46)
(asylsökande, tillståndslösa, turister, 
EU-medborgare, utlandssvenskar mm) 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21263&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21259&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23792&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23792&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22173&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22173&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21262&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21262&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21278&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21275&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21269&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21261&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21271&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21271&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21270&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21266&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21268&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23131&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23131&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21276&nodeId=31671
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Enhetliga patientavgifter
Vårdtjänst Avgift
Allmänläkarvård, primärvård inkl Jourcentral
Specialistsjukvård inkl Akutmottagning
Vård av utomlänspatient
Hembesök, samt tillkommande patienter
Sjukvårdande behandling
Dagsjukvård
Vaccinationer
Bokade besök inför KBT via internet (se mer info om detta under 
"förtydligande"/KBT via nätet)
Mottagningsbesök på distans
Vård "på plats" av ambulanspersonal
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök

(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både 
sjukvårdande behandling och läkarbesök)

250:-

Provtagning mellan besök
Bentäthetsmätning
Aortascreening
Blodtryck
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva
Graviditetstest
Recept via telefon eller via nätet, inkl Apodos
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG
Sjukintyg via telefon eller via nätet
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn
Slutenvård/dygn

100:-

Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut)
Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut)
Frikort, mottagning
Barnsjukvård
Hembesök palliativ vård
Kontrollbesök för organdonatorer
Konsultbesök
Smittskydd
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi)
Gynekologisk hälsokontroll
Recept till barn
Sjukintyg till tonåringar
Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre.

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
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Grundläggande bestämmelser för 
patientavgifter
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren.

För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras:

 Omfattas personen av lagen om allmän försäkring?
 Är det fråga om öppen vård?
 Sker besöket på grund av sjukdom?
 Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling?

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift.

Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det 
gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet.

Vilka omfattas av lagen om allmän försäkring?
Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, och är inskrivna hos försäkringskassan.

Lag om allmän försäkring, riksdagen (nytt fönster)

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1962381-om-allman-forsa_sfs-1962-381/
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Patientavgifter vid remittering
 

 Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till 
primärvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första 
remissbesöket.

 Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök. 
Konsultbesök är däremot avgiftsfria.

 Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift 
ut.

 Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av 
läkarbesöket, tas ingen patientavgift ut. För provtagning som sker utan samband med 
läkarbesök tas ut en patientavgift på 100 kronor.

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region 
Jönköpings län

 För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar 
patienten 0 kronor.

 För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten 
250 kronor.

 Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter 
remiss från privatläkare.

Remiss från skolläkare
Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. 
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar 
patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab och röntgen för 
sjukvård på regionens bekostnad.

Remiss från helt privata läkare
För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med 
regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab och röntgen.

Remiss från företagshälsovård
Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och 
250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab och röntgen.
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Betalning
Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi 
ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de 
en faktura med posten som de har 30 dagar på sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut 
någon extra avgift för fakturan.

Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av 
vårdens ekonomiavdelningar: 

 Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus
 Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö
 Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov,

Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen
 Folktandvårdens kansli, Hermansvägen

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med 
Region Jönköpings län kan ha andra regler.
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Högkostnadsskydd för sjukvård
Allmänt
Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra landsting/regioner. 
Frikort ska utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens 
hemlandsting. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till 
regionen samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed 
också av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen.

För patienter som är bosatta i länet är högsta belopp för att erhålla frikort för sjukvård 1 100 
kronor.

Patienten ska själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.

Ett erhållet frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos 
regionens vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från 
regionen enligt särskild lag.

De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen.

Grundläggande regler
Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt följande regler:

Frikortet gäller endast öppenvård

Kvalificerande belopp:

1 100 kronor

Kvalificerande avgifter:

 Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i landsting/region
 Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från Landsting/region enligt 

lag eller avtal
 Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 Patientavgift för mottagningsbesök på distans
 Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal

Inte kvalificerande avgifter:

 Patientavgift inom företagshälsovården
 Patientavgift hos helt privata vårdgivare
 Patientavgift som betalas av asylsökande
 Patientavgift vid uteblivet besök
 Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva
 Slutenvårdsavgift på sjukhus
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Frikort gäller:

 Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare
 Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller 

avtal
 Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 Vid mottagningsbesök på distans
 Vid vård på plats av ambulanspersonal

Giltighetstid:

Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket.

Vid "första" besöket
Högkostnadskortet erbjuds till patienten.

På högkostnadskortets framsida antecknas patientens personnummer, namn och adress. På 
högkostnadskortets insida registreras besöket. Registreringen görs i löpande följd oavsett om 
besöket görs hos läkare eller hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling). Även om 
patienten väljer att betala via faktura så stämplas besöket in i underlaget för frikort. Notera 
jämte stämpeln ett K (kort) eller F (faktura).
Tidpunkt för besöket noteras med datumstämpel. Regionens symbol i stämpeln visar att 
besöket ägt rum hos någon av regionens mottagningar. Vid sidan om stämpeln skriver Du Din 
signatur. Om Du skulle sakna datumstämpeln, anteckna då mottagningens namn, besöksdatum 
och signatur.
Den vid vårdtillfället aktuella patientavgiften antecknas på avsedd plats. Summera även 
tidigare besöksavgifter.

För patient som redan har högkostnadskort görs notering enligt ovan på kortet.

Har patienten glömt sitt högkostnadskort kan ett nytt kort utfärdas.

Vid "sista" besöket
Enligt reglerna för högkostnadsskyddet får de sammanlagda avgifterna inte överstiga 1 100 
kronor. Avgiften för det sista besöket kan därför understiga den för besöket fastställda 
avgiften. För det sista besöket innan frikortet ska utfärdas ska avgiften således inte vara högre 
än att den sammanlagda summan på högkostnadskortet blir exakt 1 100 kronor.

När registrerade belopp uppgår till sammanlagt 1 100 kronor, inklusive det sista beloppet 
utfärdas ett frikort. Även om patienten har valt att betala via faktura vid något av de tidigare 
besöken så räknas det besöket och avgiften in i underlaget för de 1 100 kr som berättigar till 
ett frikort. Glöm inte att notera det sista besöket i högkostnadskortet.

Observera att patienten själv får bestämma när frikort ska utfärdas och kan därför avstå från 
att räkna med de äldsta besöken. Om en patient inte accepterar att stryka första stämpeln i 
högkostnadskortet utan kräver att få tillbaka betalda patientavgifter (det belopp som överstiger 
1 100 kronor), ska återbetalning av överstigande belopp göras. För landstingsägda vårdgivare 
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används utbetalningsblanketten som finns på intranätet. Ange orsak till återbetalningen, 
attestera och skicka till öppenvårdsredovisningen för utbetalning.

Patienten kan samla kvitton för sjukvård istället för att använda sig av högkostnadskortet. 
Kvittona gäller då istället för högkostnadskortet, men bör för kontroll föras in i ett 
högkostnadskort i samband med att frikort utfärdas. Om patienten har både högkostnadskort 
och kvitton ska det kontrolleras att samma besök inte räknas mer än en gång. För säkerhets 
skull ska samtliga kvitton föras in på högkostnadskortet.

Summera alla noterade avgifter på högkostnadskortet samt dra ifrån och stryk noteringar på 
de avgifter som är äldre än 12 månader. Frikort utfärdas om summan är 1 100 kronor. 
Observera att avgiften för det sista besöket ska anpassas så att summan blir exakt 1 100 
kronor. Stryk över de rutor i högkostnadskortet som inte använts för noteringar och fyll i 
datum för utfärdande av frikortet.

På frikortet antecknas:

 patientens personnummer och namn
 datum då frikortet utfärdas
 var kortet utfärdats (stämpel) samt utfärdarens signatur
 slutdatum för giltighet (ett år från och med datum för första registrering, månad skrivs 

med bokstäver)

Om Du skriver fel på frikortet makulera detta och skriv ut ett nytt!

Högkostnadskortet och/eller kvitton på erlagda avgifter, ska markeras (med stämpel eller 
påskrift) så att det tydligt framgår att ett frikort utfärdats. Allt material lämnas sedan åter till 
patienten.

För privatläkare gäller: Kopian av frikortet insändes till öppenvårdsredovisningen.

Frikortsbesök
Vid besök med frikort utfärdas sjukvårdskvitto på 0 kronor och frikortets nummer antecknas i 
avsedd ruta.

Har patienten glömt frikortet ska patientavgift betalas. Patienten ska samtidigt upplysas om att 
återbetalning av patientavgiften kan ske mot uppvisande av frikort och patientkvitto.

Förlorat frikort
Patient som förlorat sitt frikort ska kunna få ett nytt om högkostnadskortet och/eller kvitton på 
erlagda avgifter för det gamla frikortet uppvisas eller om besöken kan kontrolleras i 
datasystem. Samma giltighetstid ska gälla på detta som på det förlorade kortet. 
Ersättningskort ska kunna lämnas ut på alla ställen som utfärdar frikort.

Hembesök och besöksavgift via faktura
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Vid hembesök eller då patienten fått faktura på patientavgiften registreras besök och avgift på 
högkostnadskort när besöket gjorts.

Frikort kan utfärdas i samband med hembesök eller när ett "fakturabesök" gjorts om patienten 
kommit upp i 1 100 kronor.

Frikort som anställningsförmån
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, 
landstingsanställda m.fl. har rätt till registrering i högkostnadskortet.

Telefonrecept
När läkare registrerar ett e-recept debiteras patienten en patientavgift på 100 kronor. Patienten 
betalar via en räkning som skickas hem per post. Dessa 100 kronor är högkostnadsgrundande 
för sjukvård.

Rekvisition av material
Rekvisition av högkostnadskort, frikort och plastfickor görs på samma sätt som för annan 
materialbeställning i serviceportalen.
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Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic
Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de 
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till 
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med 
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och 
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering.

Avgifts-
koder Produktnamn Avgift Beskrivning

100 Läkarbesök, primärvård 250:-

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl 
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller vid hembesök, tillkommande 
patienter.
Gäller patienter upp till 85 år.

 

110 Läkarbesök, specialistvård 250:-

Länssjukvård, akutmottagning, 
jourcentral, allmänläkares mottagning 
efter kl 21.00, lör-, sön- och helgdag.
Gäller även vid hembesök

Inkl patient med EU-kort.
Dagsjukvård läkare.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

120 Läkarbesök, remiss 0:-

Första remissbesök till specialistläkare 
gäller både akut och planerat 
remitterad från primärvården. Inkl 
patient med EU-kort.

130 Läkarbesök, asylsökande 50:- Asylsökande

140 Läkarbesök, personer från andra 
länder 2.275:-

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**.

150 Läkarbesök, utlandssvensk, planerad 
vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention.

160 Läkarbesök, korttidsboende, 
planerad mottagning 250:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

170 Läkarbesök, korttidsboende, 
hembesök 250:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
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200 Sjukvårdande behandling 250:-

Sjukvårdande behandling, gäller även 
hembesök.
Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl 
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

205 Sjukvårdande behandling, remiss 0:-

Första remissbesök till sjukvårdande 
behandling gäller både akut och 
planerat remitterad från primärvården. 
Inkl patient med EU-kort.

210 Sjukvårdande behandling, 
asylsökande 25:-

Asylsökande
Gäller patienter upp till 85 år.
 

230 Sjukvårdande behandling, personer 
från andra länder 760:-

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**.

240 Provtagning 100:-

Provtagning mellan läkarbesök. 
Bentäthetsmätning.

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.om. 2011-03-14.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

250 Sjukvårdande behandling, 
utlandssvensk, planerad vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention

OBS!

Frikort fångas genom val i kassan då 
besök registreras. När patienten har 
frikort ska aktuell patientavgift väljas 
i kassan, inte avgiftsfritt besök

0:-

Mottagning läkare, frikort.
Dagsjukvård, läkare, frikort.
Mottagning annan än läkare, frikort.
Dagsjukvård annan än läkare, frikort.
Recept, frikort.
Sjukintyg, frikort.

300 Läkarbesök, avgiftsfritt 0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av läkare i palliativ vård.
Kontrollbesök för organdonatorer.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift.

305 Provtagning, avgiftsfritt 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.o.m. 2011-03-14.

306 Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Alla enheter, länssjukvård och 
primärvård

307 Provtagning, remiss från 0:- Provtagning
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primärvården

310 Sjukvårdande behandling, avgiftsfritt 0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av annan än läkare i 
palliativ vård.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift.
Gästdialys.

320 Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd.

330 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd.

340 Läkarbesök, team, ej första 
vårdgivaren 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

350 Sjukvårdande behandling, team, ej 
första behandling 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

360 Läkarbesök, korttidsboende, 
avgiftsfritt 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

430 Hälsovård, 
avgiftsbelagd (varugrupp) 0:- Denna kod kombineras med avgift 

bland varor i Cosmic.

440 Varuförsäljning 0:- Denna kod används vid 
varuförsäljning utan besök.

450 Hälsokurva, 
avgiftsbelagd(varugrupp) 0:-

Denna kod används vid 
varuförsäljning i kombination med 
varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100 
kr

500 Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp) 0:- Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m.
600 Återbetalning, väntetid 0:- Återbetalning, väntetid.
610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 100:- Avgift vid provtagning, kontroll

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud, 
barn 100:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud, 
barn, tolk 410:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn, tolk

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 250:-

Avgift vid ej meddelat återbud, läkare, 
tolk.
Avgift vid ej meddelat återbud, annan 
personal.
Avgift vid ej meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök eller 
mödrahälsovård hos läkare.
Avgift för inte meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök hos annan än 
läkare. Gäller även besök inom 
kvinnohälsovården.

610
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej meddelat 
återbud

25:- Se ovan.
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610
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej meddelat 
återbud, tolk

335:- Se ovan

610 Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, ej meddelat återbud, tolk 560:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej 
meddelat återbud 50:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej 
meddelat återbud, tolk 360:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud 250:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud, tolk 560:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej 
meddelat återbud 250:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej 
meddelat återbud, tolk 560:- Se ovan.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, remiss PV 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, barn 100.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarebesök, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, tolk, 
asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, asyl 25.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, tolk, asyl 335:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

613 Avgiftsfritt, när vårdenheten har 
avbokat inom 72 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.
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614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk, asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn, 
tolk

410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, asyl 25:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk, 
asyl

335:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

615 Avgiftsfritt när primärvården har 
avbokat inom 24 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud 250:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

617 Uteblivet besök, avgiftsfritt 0:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

618 Sent återbud inom 24 timmar, 
hälsovård 100:-

Gäller patienter som lämnar sent återbud, 
vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva. Gäller 
fr.o.m. 2018-02-08.

620 Receptförskrivning 100:-

Recept  
Recept utfärdat av distriktssköterska. 
Samma regler gäller som när läkare 
utfärdar recept.
Recept som hämtas på mottagning.
Recept som sänds hem, e-recept.
Telefon-EKG, band-EKG.
Remiss utfärdat efter telefonsamtal.
Om både recept och sjukintyg utfärdas 
efter telefonsamtal, tas endast en 
avgift ut.
Recept ApoDos och förnyelse 
ApoDos.
Recept , frikort.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

625 Recept, personer från andra länder 760:-  
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630 Recept, avgiftsfritt 0:- Recept, sjukintyg till tonåring.

640 Sjukintyg 100:- Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal.
Sjukintyg frikort.

650 Receptförskrivning, asyl 25:- Gäller patienter upp till 85 år.
 

660 Sjukintyg, avgiftsfritt 0:-  

700 Övrigt 12.255:-

Omskärelse av pojkar av icke 
medicinska skäl
DRG-baserad avgift enligt följande: 
DRG N20O, 12.255 kr*.

 Varugrupper  

Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift 
ortoser, kompressionsstrumpor, 
journalkopior etc.).
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg.
Övriga intyg med moms (inkl 
körkortsintyg, provtagning).

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av 
Regionsjukvårdsnämnden.

** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i 
december av Regionsjukvårdsnämnden.
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Förtydliganden om patientavgifter A-Ö
Abort och sterilisering
Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård.

ApoDos - se "dosförpackade läkemedel"

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i 
arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor (exkl moms) per besök. Om 
intyg måste skrivas ska det momsbeläggas.

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid övrig sjukvårdande 
behandling.

Blodgruppering
Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreening) inklusive 
provtagning och utlåtande, 250 kronor inkl moms.

Dagsjukvård
För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi) betalar patienten 250 kronor när vården i huvudsak 
ges av läkare. För att läkaravgift ska kunna debiteras ska läkaren ha deltagit i patientens vård 
och utfört något som endast läkaren har behörighet att göra, i annat fall gäller avgift för 
sjukvårdande behandling. När dagsjukvården i huvudsak ges av annan vårdgivare 
(sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut) betalar patienten 250 kronor.

För dagsjukvård inom geriatrisk rehabilitering betalar patienten alltid 250 kronor.

Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök (med läkarmedverkan eller utan 
läkarmedverkan) oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och sjukvårdspersonal som 
medverkar i vården av patienten.

Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan 
egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i 
samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får 
mat avgiftsfritt.

Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift.

Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost.

Distansbesök (mottagningsbesök på distans)
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Besök på distans på mottagning/vårdenhet där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal 
med självständigt behandlingsansvar. Besöket ersätter/motsvarar ett traditionellt 
öppenvårdsbesök och kan ske via någon slags e-tjänst.

Distansbesöket genererar en patientavgift som för vanligt besök och avgiften är 
högkostnadsgrundande.

Dosförpackade läkemedel (förr: ApoDos)
Patientavgift för recept tas ut när vårdtagare/patient får Dosförpackade läkemedel utfärdat för 
första gången samt även vid förnyelse/förlängning av recepten i listan (förlängning/förnyelse 
görs oftast en gång per år). Om nytt läkemedel tas in i receptlistan för Dosförpackade 
läkemedel så betalar patienten avgift på samma sätt som för annan receptförskrivning (om 
receptförskrivning ingår i ett besök så betalar patienten endast besöksavgift, om det avser typ 
telefonrecept utan besök betalar patienten receptavgift). Vid förändring av dosering utgår 
ingen ytterligare avgift, om inte ett helt nytt recept skrivs ut.

Drogtest, DNA-test
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid 
t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar 
analyskostnaden.

Faderskapsprov
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar, 
laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande.

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom
Om patienten återkommer till vårdgivare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom 
betalas ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver ej vara samma 
vårdgivare.

Förlängd mottagning utanför ordinarie arbetstid
Vid besök på akutmottagning/jourcentral är patientavgiften 250 kronor (avgiftskod 02)

Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar fram till kl 21.00 är patientavgiften 250 
kronor (avgiftskod 01)

Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar efter kl 21.00 är patientavgiften 250 kronor 
(avgiftskod 02)

Vid mottagning på vårdcentral helgdagar är patientavgiften 250 kronor (avgiftskod 02)

Gruppbehandling
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Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar patientavgift, 250 kronor.

Hembesök
Vid hembesök betalar man avgift för alla vårdgivarkategorier. Patientavgiften är 250 
kronor när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i 
hemmet.  Avser det provtagning kostar det 100 kr. Hembesök för medicinutdelning är 
avgiftsfritt.
Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 250 
kronor.

Hjälpmedelsförskrivning 
Förskrivning av hjälpmedel är en process, där behovsbedömning, information, ordination, ev 
anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår.

Förskrivning kostar 250 kronor per behandlingstillfälle (sjukvårdande behandling).

Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även 
intyget är avgiftsfritt.

När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 250 kronor + kostnad 
för produkten.  För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten 
betalar endast för produkten).

Hälsokontroll
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det 
momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av 
migrationsverket.)

En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och 
provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning.

Hälsovård
Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva är patientavgiften 100 kronor/behandlingstillfälle. 
Mammografiundersökning, gynekologisk cellprovstagning och tobaksavvänjning är dock 
avgiftsfria (ev recept i samband med tobaksavvänjning debiteras).

Avgift vid hälsovård är ej frikortsgrundande.

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras
Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande:

 Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast 
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC.
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 Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift.
 Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt 

inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen, 
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen.

 Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför 
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten.

Högriskskydd för levande donatorer
Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet 
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns 
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den 
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen).

Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator 
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras.

Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader 
ersätts av regionen.

Hörselskydd och musikproppar
Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för 
avgjutning av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar.

Kvarskrivna patienter
En kvarskriven patient som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande 
folkbokförd i sitt gamla hemlandsting. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter 
behandlas som om de vore skrivna här, dvs. har rätt till planerad vård, som vi normalt måste 
ha en betalningsförbindelse för.

Landstinget, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska ej debiteras vårdkostnaden.

KBT via internet
Patienten betalar ingen avgift för tillgång till behandlingspaketet. Vid övriga bokade besök 
betalas vanlig patientavgift för varje besök.

Konsultation
Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är 
avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök på annan klinik som görs under tiden 
patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda.

Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper
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Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis 
årligen begärs av transportstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria.

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning
Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut 
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift.

Läkarbesök i äldreboende
När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten 
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral, 250 kronor. Om primärvårdsläkaren kallas 
till äldreboendet på annan tid betalar patienten samma patientavgift, 250 kronor.

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård
Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är 
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria.

Läkarbesök på grund av sjukdom där samtidigt annan 
åtgärd vidtas
När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller 
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska 
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker 
av annan orsak än sjukdom.

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma 
dag
Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas 
patientavgift för varje besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, även när 
de av praktiska skäl samordnas samma dag.

Momsbelagda tjänster
Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons 
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex:

 Rättsintyg
 Intyg till försäkringsbolag
 Intyg om hälsotillstånd
 Körkortsintyg inkl drogintyg
 Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering
 Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan
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 Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, 
parkeringstillstånd

 Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på 
höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc.

Exempel på momsfria tjänster:

 LVM-intyg
 LVU-intyg

Nyförlöst med förlossningsskada 
Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13 
efter förlossningen

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
primärvården
Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket.

Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket 
skulle genererat i patientavgift motsvarande den för sjukvårdande behandling alternativt 
läkarbesök 250:-. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är 
avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom kvinnohälsovården.

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen.

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef.

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande.

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
specialistsjukvården
Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72 
timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation.

Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad 
besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård 250 kr motsvarande sjukvårdande 
behandling alternativt läkarbesök. Om besöket avser en inläggning/operation debiteras detta 
med 250 kr. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är 
avgiftsfria.
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Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen.

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef.

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande

När patienten inte får vård
Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte 
utförs, ska patienten inte betala patientavgift. För de som har rätt till sjukresa betalas detta av 
regionen, inkl egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att 
sjukreseersättning ska kunna betalas ut).  Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller 
kostnad för barnpassning, ersätts inte.

Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift.

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före 
besöket så behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma 
sjukdom.

Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket så behöver inte 
patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök
När provtagning görs utan samband med besök - så kallat "mellanliggande provtagning" - ska 
patienten betala 100 kronor. Remiss för sådan provtagning stämplas med "Patienten ska betala 
100 kronor" av ordinerande klinik.

När provtagning görs inför eller i samband med ett besök, ingår provtagningen i 
patientavgiften för besöket.

Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet). 

Vad räknas som provtagning? T ex: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck 
(även -24 tim), blodprov.

Provtagning på familjemedlemmar
Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex 
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt 
recept är avgiftsfritt.
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Receptförskrivning
Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök

Remissbesök hos specialist- och primärvård
Första besöket hos specialistvården blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården och 
första besöket hos primärvården blir avgiftsfritt när man har remiss från specialistvården 
(undantag: bassängträning)

Om man uteblir från sitt första avgiftsfria remissbesök och blir kallad till nytt besök så blir det 
avgift för nästa besök.

Teambesök
Teambesök är ett öppenvårdsbesök där det är medicinskt nödvändigt att patienten möter ett 
vårdteam. Ett vårdteam är en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika 
kompetenser som träffar patienten tillsammans/vid samma tillfälle. Vid ett teambesök tas 
endast en patientavgift ut på 250:-.

Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska 
det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök.

Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid 
sjukskrivning.

Transport av avlidna
Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad 
införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar 
vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas 
för bisättning/kistläggning.

Regionen utför eller betalar transport

 till sjukhus för obduktion som initierats av läkare
 vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat
 vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt 

specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17). 
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör ej direktfakturerar 
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med regionens självkostnad 
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127).

Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Märk fakturan med ansvarsnr 900008.

Vård på plats av ambulanspersonal
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För patient som behandlas på plats av ambulanspersonal tas patientavgift ut för sjukvårdande 
behandling. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de som tidigare en 
patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för ambulans. Avgiften är 
högkostnadsgrundande.

Återbetalning vid väntetid
Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta 
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och 
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger 
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket.
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Patientavgifter/regelverk i slutenvården
Avgifter i slutenvård
För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, uttages 100 kr per betalad vårddag. Därefter uttages 
80 kr per vårddag.

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller 
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.  

Barn
Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig sjukvårdstaxa.

För vilka dagar betalar patienten?
Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för 
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till 
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid.

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut.

Högkostnadsskydd och sluten vård
Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande.

Patientgrupper med avgiftsfrihet

Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt 

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen 
patientavgift för sluten vård. Hemlandstinget står för patientavgiften till dessa patienter. 
Hemlandstinget faktureras den totala kostnaden enligt NordDRG-prislista.  

Rättspsykiatrisk vård

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på 
kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.  

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol 
står hemlandstinget för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter 
debiteras patientavgift.

Smittskyddslagen (2004:168) 
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Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas 
för samhällsfarlig sjukdom.  Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos 
Försäkringskassan.

Smittskyddsförordning, riksdagen (nytt fönster) 

Asylsökande

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård.

Inskrivningsregler

Gränsdragning - öppen eller sluten vård?

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från 
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård.

Identitet

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet.

Rätt folkbokföringsadress

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i 
SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med 
folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt landsting efter avslutad vårdtid. Det 
är alltid patientens hemlandsting som har betalningsansvar för vården. Hemlandstinget är det 
landsting där patienten är folkbokförd.

Permissionsregler

Betalning vid permissioner

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten 
ingen patientavgift.

Resdag

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.

Permissionsdag

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar 
mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset.

Omfattning av permissionen

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:255
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Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar.
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på 
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

Anhörigförmåner
När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning 
ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten. 
Specialistvården ska ha initierats av regionen.



29

Intygsavgifter
Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att 
få ett intyg.
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Moms på intyg
Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens 
tjänster ska påföras moms.

Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som 
inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling.

Se vidare under "förtydliganden om patientavgifter/momsbelagda tjänster" (Region Plus, nytt 
fönster)

Avgiftsfria intyg
 Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller 

enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria.
 Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad.
 Adoptionsintyg
 Färdtjänstintyg

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län.

Intygsavgifter* A, B och C
 Intyg Exkl moms Inkl moms

A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller 
journaluppgift.

208:- 260:-

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla 
prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl 
prover, LVM-intyg

656:- 820:-

 
C. Intyg av omfattande karaktär som kräver 

kvalificerade undersökningar och/eller röntgen, 
t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg, 
invaliditetsintyg.

1.024:- 1.280:-

 Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 820:-/tim 1.025:-/tim

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex 
med kvalitetsjusterade löner)

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
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Intygsavgifter enligt författning
Intyg Avgift

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål 
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning

Taxa med moms

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för 
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild 
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL 
(SFS 1984:908)

Patientavgift

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584) 0:-

 

Körkortsintyg
Intyg Exkl moms Inkl moms

De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av 
Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria. 
Patienten är känd för vårdpersonalen och det 
behövs oftast endast journalinformation när intyget 
skrivs. Om särskild undersökning krävs tas patientavgift 
ut för besöket.

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45-
årsintygen eller de intyg som krävs av 
Transportstyrelsen pga missbruk.

0:-  

Intyg för behörighet till C- och D-körkort.

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort

656:- 820:-

 
Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla 
körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få 
körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet 
(Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6 
analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och 
läkarbesök.

Taxa för kompl provtagningar utöver de 4-6 godkända 
som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller (ej 
frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande 
av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle.

1.024:-

 

1.280:-

 

 

 

Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut 
om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser.

1.024:- 1.280:-
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Om någon analys visar sig vara positiv och därför måste 
verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får den 
enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280 kr, 
betala provtagningstaxa 100 kr (ej frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande 
av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle.
Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C   

 
Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper
Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få 
tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett 
särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § 
tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen).

Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket.

Sjukskrivning
Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten, 
arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team:

Intyg vid sjukskrivning (Region Plus, nytt fönster)

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671
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Avgifter för intyg och möten
 Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg
 Läkarutlåtande och intyg
 Avstämningsmöte med Försäkringskassan
 Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan 

Försäkringskassan
 Trepartsmöte
 Samordnad individuell plan (SIP)
 Arbetsplatsbesök
 PR-team®

Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg
Intyg baserat på telefonsamtal kostar 100 kr.
Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften.

För mer information om förstadagsintyg se här. 

Läkarutlåtande och intyg

Läkarutlåtande Exkl 
moms

Inkl
moms 

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten 
(inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*)  i syfte att söka 
aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte 
debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig 
patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för 
intygets utfärdande.

 

-

 

-

*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat 
EU-medlemsland.

OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära 
ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till 
landsting/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 
1977:27).

4.500:- 5.625:-

Förfrågan om läkarutlåtande (skriftligt) av Arbetsförmedlingen eller 
kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda (FKFS 1977:27, FKFS 
2008:2). Arvode tas ut. Faktura skickas till Arbetsförmedling eller 
kommunens socialtjänst. Patientavgift tas inte ut.

 

2.200:-

 

2.750:-

Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg)

Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i 
ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C.

Mer information: Intygsavgifter A, B och C

 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#Sjukintyg
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#L%C3%A4karutl%C3%A5tande
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#Avst%C3%A4mningsm%C3%B6te
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#M%C3%B6te%20med%20AF
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#M%C3%B6te%20med%20AF
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#Trepartm%C3%B6te
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#SIP
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#Arbetsplatsbes%C3%B6k
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#PR
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22790&nodeId=43777#F%C3%B6rsta-dags-intyg
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21269&nodeId=31671#Intygsavgifter*%20A,%20B%20och%20C
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Avstämningsmöte – när läkare medverkar Exkl 
moms

Inkl 
moms 

När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 gäller 
att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan.

Patientavgift tas inte ut.

Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och 
betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar 
Försäkringskassan om tolkbehov finns.

750:- 938:-

 

Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan 
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare kan initiera, dock inte kräva, ett möte med vården. De kan 
inte debiteras och kan därför inte kräva läkarmedverkan.

Om vårdenheten bedömer att mötet är till nytta för patienten och att läkarmedverkan är nödvändig 
kan mötet registreras som trepartsmöte. Om rehabkoordinator/annan vårdpersonal deltar kan 
mötet KVÅ-kodas enligt rutiner för "tidiga insatser" inom rehabkoordinering.

Patientavgift tas inte ut.

 

Trepartsmöte
Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och 
arbetsgivare/arbetsförmedlingen/socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att 
initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta 
sjukskrivningsperioden. Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte 
ut.

Samordnad individuell plan (SIP)
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) 
som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av 
stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården 
eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut.

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och 
anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor per 
besök (exkl moms). Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då 820 



34

kr (inkl moms) för besök + intyg.
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett 
intyg.

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid sjukvårdande 
behandling.

PR-team®
Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas 
endast en avgift ut.
Mer information: Regler för teambesök

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671


35

Journal- och röntgenkopior
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia 
gäller att:

 Sekretesslagen följs
 Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med vanlig post (behöver 

inte rekommenderas)

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är 
undantaget från momslagen.

Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar.

Kostnad

 1-9 kopior: 0:-
 10 kopior: 50:-
 Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st
 Röntgenfilm på CD-skiva: 300:-
 Kopia av ljudband: 120:-/st
 Kopia av video/DVD: 600:-/st
 Ultraljudsbild: 50:-/st

Exempel:
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:-

När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas 
mot faktura.

Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag 
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet 
med patientjournallagen och sekretesslagen.

Avgiftsfria journalkopior
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal) 
på mottagningen.

Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är 
avgiftsfria oavsett antal.

Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare 
med vårdavtal eller hos landstingsansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller 
även företagshälsovården i länet.
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Vaccinationsavgifter
Patienten betalar 250 kronor/person + vaccinpris hos distriktsläkare och 250 kronor/person + 
vaccinpris hos specialistläkare. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta 
gäller även icke länsbor, ej folkbokförda utlänningar inkl. asylsökande. Vaccinationsavgifter 
är inte högkostnadsgrundande.

Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten 
betala patientavgift 250 kronor.

Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med 
hälsoundersökning är avgiftsfria.

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor 
eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer på barn utföras och då 
är kostnaden enligt nedanstående prislista + patientavgift.

Priset är grundat på aktuellt upphandlat vaccinpris.

Vaccinpriser

Typ av vaccination
 

Produktnamn Pris

Bedövningskräm Emla 35:-
Bältros Zostavax 890:-

Difteri, kikhosta, tetanus, polio Tetravac 130:-
Difteri, kikhosta, tetanus, polio Boostrix Polio 260:-

Difteri, kikhosta, tetanus Boostrix 170:-
Gammaglobulin Beriglobin 250:-

Gula febern Stamaril 390:-
Haemofilus ACT-Hib 350:-

Hepatit A - barn Vaqta 190:-
Hepatit A - vuxen Vaqta 220:-

Hepatit B Fendrix 770:-
Hepatit B - barn Engerix B 100:-
Hepatit B - vuxen Engerix B 115:-

Hepatit A + B - barn Ambirix 530:-
Hepatit A + B - barn Twinrix 280:-
Hepatit A + B - vuxen Twinrix 420:-

Influensa Vaccin mot influensa 
GlaxoSmithKline 
(GSK)

50:-

Influensa - nasalt vaccin för barn Fluenz 200:-
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Japansk enc Ixiaro 1 050:-
Kolera, turistdiarré Dukoral, 

1 dos
180:-

Mässlingen, påssjuka, röda hund Priorix 70:-
Meningokock B Bexsero 1 160:-

Meningokocker ACW135Y Nimenrix 490:-
PPD Tuberculintest 2 TU 180:-

Pneumokockvaccin Pneumovax 250:-
Pneumokockvaccin Prevenar 13 420:-

Polio Imovax-Polio 180:-
Rabies Rabipur 605:-

Rabies - delad dos Rabipur 280:-
Serologi för Hepatit A  250:-

Serologi för rubella  120:-
Serologi Varicellae  250:-

TBE barn FSME-IMMUN 185:-
TBE vuxen FSME-IMMUN 190:-

Tetanus grundvaccination  230:-
Tetanus difteri booster DiTeBooster 130:-

Tuberkulos BCG 300:-
Tubertest  380:-
Typhoid Typhim 180:-

Varicellae Varivax 430:-

 

Vaccinpriser
Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas 
hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin.

Incidenter med risk för blodsmitta
Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta 
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell 
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller 
immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten.

Vaccination mot influensa och pneumococcer
Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller 
patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt 
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riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21.
 
Pneumokockvaccinet beställs hos SBL och influensavaccinet beställs hos GSK enligt gällande 
föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i vaccinationsregistret. Ersättning för 
vaccinkostnaden utbetalas en gång per år.

Gratis vaccination av barn med särskild risk
Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot 
Hepatit B.

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri 
Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder 
bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer 
ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt.

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis 
vaccination mot pneumokocker.
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen 
(SML)
Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten för att förebygga att ingen 
avbryter behandlingen för tidigt.

All undersökning, vård eller behandling ur smittskyddssynpunkt vid en allmänfarlig 
sjukdom (förtecknade under punkt 1) ska vara avgiftsfritt för patient, som är inskriven i 
försäkringskassan, är asylsökande eller vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd (för 
svininfluensa, H1N1, gäller konstaterad smitta). Detta gäller även egenavgift för läkemedel 
och sjukresor.

För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga (förtecknade nedan under punkt 2) 
erläggs vanlig patientavgift.

För behandling av komplikationer erläggs vanlig patientavgift.

Kostnadsfrihet för läkemedel gäller de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på 
smittspridningen. Även undersökning, vård och övrig behandling som läkaren bedömer 
minska risken för smittspridning är kostnadsfri.

Förteckning över sjukdomar som omfattas av 
smittskyddslagen

1. Allmänfarliga sjukdomar

 Campylobacterinfektion
 Difteri
 Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
 Fågelinfluensa (H5N1)
 Giardiainfektion
 Gonorré
 Hepatit A, B, C, D, E
 Hivinfektion
 HTLV I eller II
 Klamydiainfektion
 Kolera
 Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
 Mjältbrand
 Paratyfoidfeber
 Pest
 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
 Polio
 Rabies
 Salmonellainfektion
 Shigellainfektion
 Smittkoppor
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 Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
 Syfilis
 Tuberkulos
 Tyfoidfeber
 Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber

2. Andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga

 Atypiska mykobakterier
 Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
 Botulism
 Brucellos
 Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
 Cryptosporidium
 Denguefeber
 Echinokockinfektion
 Entamoeba histolytica
 Enterobacteriaceae som producerar ESBL
 Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA)
 Gula febern
 Haemophilus influenzae
 Harpest (Tularemi)
 Influensa A (H1N1)
 Kikhosta
 Legionellainfektion
 Leptospirainfektion
 Listeriainfektion
 Malaria
 Meningokockinfektion
 Mässling
 Papegojsjuka
 Pneumokockinfektion
 Påssjuka
 Q-feber
 Röda hund
 Sorkfeber (nephropathia epidemica)
 Stelkramp
 Trikinos
 Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
 Vibrioinfektion, exkl kolera
 Viral meningoencefalit
 Yersiniainfektion
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Avgiftsfria besök och åtgärder
Besök/åtgärd Kommentar

Adoptionsintyg Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad 
gäller hälsoundersökning och ev lungröntgen.

Anhållna, häktade eller intagna 
vid kriminalvårdsanstalt Öppenvårdsbesök (SFS 1976:371)

Antabusbehandling  

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 20 år har  fri öppen sjukvård, inkl 
tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig 
sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra 
ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även 
barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt 
asylsökande.

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri.

Barnhälsovård Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara 
avgiftsfritt.

Barnmisshandel Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel 
Soc tjänstlag, § 71, (SFS 1980:620)

BB hemvård Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt.
Dialysbehandling  
Donatorer, kontrollbesök för 
organdonatorer  

Dödsbevis Konstaterande av dödsfall
Färdtjänstintyg  

Förlossningsskada
Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri 
vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av 
behandlande gynekolog.

Gynekologisk cellprovtagning Avgiftsfritt från 1 januari 2018
HIV-smittade som fått 
infektion genom blod eller 
blodprodukter

(SFS 1993:332)

Klinisk läkemedelsprövning  

Körkortsintyg vid sjukdom

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker, 
psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild 
undersökning krävs)

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid missbruk.

Konsultbesök Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret 
kvarstår hos den remitterande vårdgivaren.

Kvinnohälsovård Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV
 

Mammografi Avgiftsfritt från och med 1 juli
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Medicinhämtare/-
Depotinjektioner Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel.

Pallliativ vård. 
Hemsjukvårdsbesök av läkare 
eller annan vårdpersonal  för 
patienter i palliativ vård

Med palliativ vård menas vård åt patient med symptomgivande 
sjukdom med en begränsad förväntad överlevnad, oftast upp 
till sex månader och där kurativ vård inte längre är möjlig.

Preventivmedels- och 
abortrådgivning.
Insättning av spiral,
P-spruta Depo Provera

(SFS 1974:525)
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan.

Tobaksavvänjning  

Vissa öppenvårdsbesök inom 
psykiatrin

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6 
mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra 
en meningsfull behandling.

Vård enligt smittskyddslag (SFS 1988:1472)

Vårdintyg för sluten psykiatrisk 
vård

Vårdintygsbedömning - patienter som behöver 
läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Öppen sjukvård för 
regionanställda

Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för 
öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av 
högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för 
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir 
skattepliktig.

Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, 
vaccinationer eller läkemedel).

Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt 
hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i 
annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på 
hemlandstingets vårdinrättningar.

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller 
annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen 
patientavgiften.

Öppen sjukvård för personer 85 
år och äldre

Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även 
receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i 
högkostnadsskyddet får inte tas ut för patienter som är 85 år 
eller äldre.

Övre luftvägsinfektion

Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får 
antibiotika har han vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök 
inom fem dagar.
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket 
och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid 
tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till 
avgiftsfrihet.



43



44

Patientavgifter för tandvård som ingår i 
hälso- och sjukvård
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 23 år (från 1 januari 2019).

Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för 
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av 
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg.

Sjukvårdstaxans regler gäller:

 Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk.
 Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig 

omvårdnad i dagliga livet.
 Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3, 

samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §.
 Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar 

som medfört funktionshinder.
 Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.
 Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning.
 Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs.

 

Patientavgifter
Vårdgivare Patientavgift

Tandläkare inom allmäntandvård 250:-
Tandläkare inom specialisttandvård 250:-
Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist 250:-

 

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande.

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift.

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt.

Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och 
stämplas i patientens högkostnadsskydd för sjukvård.
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Patientavgifter ögonsjukvård
Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett 
”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och 
samma besökstillfälle

Åtgärd Avgift
a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av 
synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller 
efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk.

250

b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök 250

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är 
involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion.

 

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt 
och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist

Åtgärd Avgift
a. Synfältsundersökning - ssk/optiker 250
b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk 250
c. Fluo (röntgen) - ssk 250
d. Diabetesfoto - ssk/optiker 250
e. SLO - usk/ssk/optiker 250
f. Makulabesök - ssk/optiker 250

 

Som ovan i kombination med läkarbesök

Åtgärd Avgift
Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök 2*250
Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker 2*250
Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök 2*250
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion 2*250
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök 2*250

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår 
av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma 
dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som 
enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”.
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Patientavgifter, debiteringar och regelverk - 
vård av personer från andra länder

 Asylsökande
 Övriga flyktinggrupper
 EU/EES-länder
 Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
 Konventionsländer
 Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare
 Reservnummer
 Utlandssvenskar
 Studerande från EU/EES-land
 Studerande från icke EU/EES-land
 Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat

Asylsökande
Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor.

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket.

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och 
med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna.

Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå 
(tandvård som inte kan anstå från 18 år), mödrahälsovård, förlossningsvård, 
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift.

Vem är asylsökande?

Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande 
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort.

Kortets nummer anges alltid i Cosmic eller på kvitton och annat debiteringsunderlag. 
Ersättning för vården sker på vanligt sätt till enheterna via registrering i Cosmic eller för 
privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen på Rregionens Hus.

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (010-485 89 37 
eller 0771-235 235).

Se LMA-kort - lagen om mottagande av asylsökande (Migrationsverket, nytt fönster)

Se vård av asylsökande och flyktingar (Region Plus, nytt fönster)

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671
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Patientavgifter för asylsökande inom primärvård

Frikortsförmån gäller inte.

Läkarbesök 50:-
Sjukvårdande behandling 25:-
Telefonrecept 25:-

 

Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård

Vid första besök med remiss från primärvården:

Läkarbesök 50:-
Akuta remissbesök 0:-
Sjukvårdande behandling 25:-
Telefonrecept 25:-
Tolk*  

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta 
är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska 
emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat 
tolktillfälle + patientavgiften.

Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare:

Läkarbesök 50:-
Sjukvårdande behandling 25:-

 
Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården, t.ex. akutmottagningen:

Läkarbesök 250:-
Sjukvårdande behandling 250:-

 

Sjukhusvård

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus (inläggning/sluten vård).

Debiteringsrutiner

Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen 
på Regionens Hus eller så regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende 
på vårdgivarens ekonomisystem).
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Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift 
räknas bort.

Om kostnaden för sjukvård för en vårdkontakt överstiger 100.000 kronor ersätts denna särskilt 
av Migrationsverket.

Läkarbesök i primärvård och 
länssjukvård 2.275 kr* - 50 kr = 2.225 kr

Besök hos annan vårdgivare 760 kr* - 25 kr = 735 kr        

Hjälpmedel Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet 
debiteras regionen

Tolk 415 kronor per tillfälle

Hälsoundersökningar 2.125 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) utförda 
under 2018 (2 080 kr för 2017)

*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

Övriga flyktinggrupper
Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård 
och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där 
enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och 
sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för 
asylsökande.
Se rutiner gällande vård av tillståndslösa.

Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till 
Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en 
avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket på samma sätt som för 
asylsökande.

För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som  ännu ej blivit kommunplacerade, gäller 
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor 
som för övriga länsbor.

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent 
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för 
länsbor.

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de 
får vård.

EU/EES-länder
EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland), 
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21526&nodeId=35506
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Spanien, Storbritannien (och Nordirland), Sverige, Schweiz (EES-avtal gäller), Tjeckien, 
Tyskland, Ungern, Österrike.

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna 
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet. Gäller ej nordiska länder, för dessa 
patienter räcker det med att de kan uppge en fullständig adress i hemlandet.

Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige.

När vi debiterar Försäringskassan för dessa patienter ska kopia på deras EU-kort bifogas. Det 
är sidan med "stjärncirkeln" ni ska ta kopia på, men är ni osäkra så ta kopia på båda sidor. Se 
länk nedan hur EU-kortet ser ut i andra länder.

Blanketterna E110, E111, E119 och E128 accepteras ej av Försäkringskassan.

Se EU-kort i olika länder (information på EU-kommissionens webbplats, nytt fönster)

EUmedborgare utan EU-kort

Om EU-medborgare utan EU-kort söker vård ska lagen om vård till tillståndslösa inte 
tillämpas då det strider mot likställighetsreglerna för EU-medborgare. De s.k EU-migranterna 
ingår alltså inte i definitionen "tillståndslösa".

Om en person från annat EU/EESland söker vård och inte har ett EU-kort att visa upp ska de 
debiteras hela summan för vården via faktura till sin hemadress. De har sedan möjlighet att i 
efterhand kontakta sin motsvarighet till Försäkringskassa i sitt hemland och ev. få tillbaka 
sina pengar. Denna rutin ska tillämpas på alla EU-medborgare som saknar EU-kort.

EU-medborgare har endast rätt till akut- och nödvändig vård. Planerad vård är de hänvisade 
att göra i sitt hemland.

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
Artikel 2 i FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen 
får diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård.

Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn, och tandvård är också 
avgiftsfri för barn. Detta gäller folkbokförda barn och ungdomar under 20 år eller de som kan 
påvisa rätt till subventionerad vård. Barn under 18 år med rätt till subvention 
omfattas nationellt av samma rättigheter som svenska barn och följer barnhälsovårdens, 
skolhälsovårdens och folktandvårdens basprogram.  

Asylsökande eller tillståndslösa barn har rätt till sjukvård på samma sätt som länsbarn 
kostnadsfritt. Tandvård för asylsökande och tillståndslösa som fyllt 18 år debiteras enligt 
gällande tandvårdstaxa.

Utländska barn och ungdomar under 20 år, som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=sv
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avtalet, betalar ingen patientavgift för nödvändig vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig patientavgift. Försäkringskassan debiteras (enligt prislista för utomlänsvård). Kopia av 
EU-kortet bifogas för EES-patienter och ID-handling för konventionspatienter. Om patienten 
saknar EU-kort eller ej omfattas av sjukvårdskonvention ska vårdavgift enligt gällande 
prislista för utomlänsvård erläggas.

Gäller det övriga utländska medborgare ej folkbokförda, t.ex. turister som ej kan påvisa sin 
rätt till subventionerad vård i Sverige, så fulldebiteras de vården på samma sätt som vuxna 
enligt gällande prislista för utomlänsvård.

Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom regionen

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid, 
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst.

 Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder.
 Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige
 Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar
 Adoptivbarn
 Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet 
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya 
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.

Konventionsländer
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel.

Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen (behöver ej 
uppvisa EU-kort).

Patientavgifter för akut sjukvård för 
utländska medborgare
OBS!  Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället.

Algeriet

Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med 
försäkringsintyg eller pass. Betalar 250 kronor för ett 
akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Patienten betalar 100 kronor/vårddygn 
för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras försäkringskassan. Kopia på patientens id-
handling medsändes till FK.

Australien

Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass 
eller försäkringsintyg. Betalar 250 kronor för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Patienten betalar 100 kronor/vårddygn 
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för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens id-
handling medsändes till FK

Israel

Konventionen gäller endast vid förlossningsvård. 
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig 
institution (försäkringskassa). För akut slutenvård 
betalar patienten 100 kronor/vårddygn. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras FK.

Québec

Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar i 
Sverige samt medföljande familjemedlemmar till 
sådana betalar som svenskar för sjukvård. ( Vistelsetid 
max ett år). Resten enligt regionavtalet (öppen vård) 
och DRG-poäng (sluten vård) debiteras 
försäkringskassan. Patienten ska uppvisa dels ett 
försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om 
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i 
Sverige och omfattas av den svenska lagstiftningen om 
studiestöd.

Belgien, Bulgarien, Estland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 
Lettland, Kroatien, Lichtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Nederländerna, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland, 
Ungern, Österrike

Förordning (EEG) 883/2004 reglerar rätten till vård i 
andra EU/EES-länder. De personer som är försäkrade 
enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till vård i 
Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp 
det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), eller 
provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller annat 
intyg som ger rätt till vård i Sverige (nödvändig 
vård). Reglerna gäller vid tillfälligt besök i Sverige, 
samt när vårdbehovet har uppstått under vistelsen här.

Patienten betalar 250 kronor för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EU-
kort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida). 
Saknar patienten EU-kortet, ska hen betala 2.275 kr* 
för ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad 
vård och 760 kr* för sjukvårdande behandling.  Vid 
akut slutenvård betalar patienten 100 kronor/vårddygn 
om hen innehar EU-kortet. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras FK.

Danmark, Finland, Island och Norge

Patienten ska ha en fullständig adress i hemlandet. 
Patienten betalar 250 kronor för ett öppenvårdsbesök i 
specialistsjukvården och i primärvården. Resten upp 
till regionavtalet faktureras FK.  För akut slutenvård 
betalar patienten 100 kronor/vårddygn. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras FK. Uppgifter om patientens 
namn och fullständiga adress medsändes till FK.

Övriga länder

Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt 
regionavtalet, 2.275 kr* för läkarbesök och 760 kr* för 
sjukvårdande behandling. För akut slutenvård betalar 
patienten enligt DRG-prislista.
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*Priset justerat i början på året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

Reservnummer (A- respektive C-nr)
Patienter från andra länder har oftast sex siffror i sitt personnummer. Våra vårdsystem 
behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. Under dagtid erhålls C-nr/reservnummer 
(då patienten ej kan identifiera sig) hos Kundservice på IT-centrum, telefon 010-241 41 41. På 
kvällar och helger kontaktas receptionen vid länets akutmottagningar. A-nr (vid 
identifikation) kan klinikerna själva erhålla och registrera i Cosmic.

Utlandssvenskar

Definition av utlandssvensk

Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting 
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad vård.

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett 
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård. Som hemlandsting 
gäller det som föräldrarna/föräldern flyttade ut från.

Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass.

Se: lathund utlandssvenskar som söker vård i Sverige (planerad- samt akutvård)

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land

Patienten betalar samma patientavgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. De måste styrka 
sin rätt till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet (i detta fall är det inte det svenska EU-
kortet som gäller utan det ska vara ett EU-kort som är utfärdat i det land som man nu är 
folkbokförd i). Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. EU-kortet bifogas. Om 
patienten inte har detta kort måste han betala full avgift enligt öppenvårdsprislistan för 
utomlänsvård.

För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt 
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte 
har detta intyg måste han betala fullt pris enligt regionprislistan.

Pensionärer som bor i ett EU/EES-land

Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige 
har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska EU-kort gäller inte här i Sverige, 
de ska uppvisa ett intyg från svenska försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i 
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land

http://plus.rjl.se/info_files/infosida31671/Lathund_utlandssvenskar.pdf
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Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som länsbor. Rätten 
till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är folkbokförd i Sverige. Studenter 
som omfattas av svensk socialförsäkring har även rätt till akut- (nödvändig) och planerad 
sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har 
bedömt att de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan 
utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för 
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när 
de söker sjukvård i Sverige och de betalar då samma avgift som länsbor.

Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast rätt till akut- 
(nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Då krävs EU-kort som är 
utfärdat i studielandet (studerande i nordiska länder behöver endast visa legitimation och 
uppge adress i bosättningslandet).

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland

Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras 
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas.

Patienten betalar 6 x slutenvårdsavgiften för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad 
vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det 
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller 
Andorra

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar 
för den resterande kostnaden.

För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad vård måste sökas i 
det landsting där patienten var folkbokförd när denna flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller 
utanför EU/EES

Patienten betalar som hemmasvenskar för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar för den 
resterande kostnaden.

För planerad sjukvård betalar patienten 600 kronor/besök (6 x slutenvårdsavgift). För 
slutenvård är kostnaden 1 000/vårddygn (10 x slutenvårdsavgift).

Denna rättighet gäller bara i det landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från 
Sverige. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden.

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer

Vissa missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer kan ha rätt till öppen vård till 
samma kostnad som länsbor. De kan också ha rätt till sluten vård (akut och planerad) till den 
högsta slutenvårdsavgiften för länsbor, 100 kronor (vårdlandstinget svarar för den resterande 
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kostnaden). Förutsättningen är dock att dessa personer fortfarande tillhör Svensk 
Försäkringskassa, och detta måste kontrolleras med FK. I annat fall går dessa som enligt 
texten ovan ("Utlandssvenskar bosatta ....... utanför EU/EES").

Studerande från EU/EES-land
Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och 
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att 
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland.

Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EU-
kortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Därefter 
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden.

Studerande från icke EU/EES-land
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha ett 
uppehållstillstånd. I och med att ett uppehållstillståndet sträcker sig över ett år så har man rätt 
att bli folkbokförd  i Sverige och erhålla de fyra sista siffrorna i personnumret. Regionen har 
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. Att bli folkbokförd är dock något 
personen själv ansöker om hos Skatteverket, det är inget som sker automatiskt.

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat
Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från andra EU/EES-
stater, använder sitt EU-kort. De kan också ha ett samordningsnr pga skatteinbetalning, och 
detta KAN även betyda att de tillhör svensk försäkringskassa (FK). FK betalar då ersättning 
till regionen för både nödvändig och planerad vård för denna kategori patienter som inte är 
bosatta i Sverige. Personen kan ha ett svenskt arbetsgivarintyg som utfärdats av arbetsgivaren 
men måste även ha intyget ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett 
annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta gäller även familjemedlemmar. Samordningsnr 
behöver alltså inte betyda att de har rätt till vård, intyg måste finnas, kontakta FK för kontroll.

Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige 
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i regionen.

Samordningsnummer
Om en person ska vistas kortare tid i Sverige än ett år får personen ett kortare 
uppehållstillstånd och eventuellt ett samordningsnr (ett måste för att personen t ex ska kunna 
betala skatt). Ett ex på ett samordningsnr kan vara följande: 19521075-xxxx om personen är 
född 15:e okt 1952 (talet 60 läggs till på födelsedatum, 60+15, i detta fall 75). Samordningsnr 
behöver inte betyda att de har rätt till vård, Försäkringskassan måste kontaktas för att 
kontrollera om de tillhör svensk försäkringskassa eller inte.
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Förvaltningsnamn

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 

Avgifter inom hjälpmedelsområdet

Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 överlämnar förslag till avgifter inom hjälpmedelsområdet 2019 till 
regionstyrelsen

Sammanfattning
Regelverk och avgifter inom hjälpmedelsområdet är uppdaterat för 2019. 
Undantag är nya fasta priser på en del näringstillskott och sondnäring där 
konsumentverkets beräkning av matkostnader för 2019 inväntas.  

Nytt för 2019 är förtydligande av avgifter som gäller specifika produkter för 
personer som har behov av specialnutrition som i underlaget har förtydligats. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-10-08
 Sammanställning över aktuella avgifter inom hjälpmedelsområdet

Beslut skickas till
Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Förvaltningsnamn

     

Sammanställning över aktuella avgifter inom 
hjälpmedelsområdet

(B) = bidrag
+ = detaljerade regler finns se www.plus.rjl.se/hjalpmedel
Hörsel
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Hörapparat 0 kr < 20 år Audionom Per ordinationstillfälle
Hörapparat 500 kr > 20 år Audionom Per ordinationstillfälle

Syn
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Glasögon Max 800 kr (B) < 8 år Optiker/ 
ortoptist

En gång per 12 mån +

Glasögon/ 
kontaktlinser

Max 800 kr (B) 8 - 19 år Optiker En gång per 12 mån +

Belopp som 
överstiger 5000 kr 
(B)

< 20 årTandemcykel

Max 5000 kr (B) > 20 år

Synpedagog Cykeln tillfaller brukaren. 
Service och reparation 
bekostas av brukaren.

Rörelsehinder
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Bilanpassning Max ¾ basbelopp 
(B)

Läkare Max en gång var 9:e år +

Trehjulig cykel 500 kr < 20 år Arbetsterapeut Max en gång var 7:e år
Trehjulig cykel 50% av cykelns 

inköpspris inkl 
tillbehör o moms 
(B)

> 20 år Arbetsterapeut Cykeln tillfaller brukaren. 
Service och reparation 
bekostas av brukaren.

Däck och slang 
till drivhjul på 
manuell rullstol

Eget ansvar Krävs ej

Träning, vård och behandling
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

CPAP 150 kr/mån * Läkare +
Kompressions-
strumpa 
standard**

170 kr/uttag Läkare eller 
sjuksköterska 
beroende på 
kompressions-

Bidrag ges till max 4 eller 
8 par/år beroende på 
kompressionsgrad
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Kompressions-
strumpa 
måttbeställd**

240 kr/uttag grad
Arbetsterapeut

Kompressions-
utrustning

150 kr/mån * Läkare +

UVB-lampa 150 kr/mån * Läkare
TENS 150 kr/mån * Läkare, 

sjukgymnast
+

TENS 300 kr/tillfälle Gravida Läkare, 
sjukgymnast

+

* Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1800 kr per 12-månadersperiod.
** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln och är 
egenansvar
Hårersättning
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Peruk
Lösögonfransar

Max 5000 kr inkl 
moms /år (B)

Tatuering av 
ögonbryn

Max 5000 kr per 
5-årsperiod (B)

Specialistläkare 
onkolog, hud, 
medicin, kirurg, 
plastik och barn

+

Ortopediska skor
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Ortopediska skor, 
stövlar och 
kängor

50% av totalpris, 
max 500 kr (B)

< 20 år

Ortopediska skor 50% av totalpris, 
max 900 kr (B)

< 20 år

Ortopediska 
stövlar och 
kängor

50% av totalpris, 
max 1000 kr (B)

> 20 år

Skoändringar 100 kr/sko
RA-toffel 50% av totalpris, 

max 600 kr (B)

+ Bidrag lämnas till max 4 
ändringar eller par per år

Ortoser
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Samtliga ortoser 0 kr < 20 år
Nack-, hals- och 
bålortos
Ortos för övre 
och nedre 
extrimiteten

200 kr/utprovad 
ortos ***

Tumortos
Fingerortos

100 kr/utprovad 
ortos ***

> 20 år
+ +

*** Endast en avgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl +

Nutrition#

Område Egenavgift/ 
bidrag (B)

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Samtliga 
livsmedel för 
särskilda 
näringsändamål 
som förskrivs

120 kr/uttag < 16 år Läkare, dietist
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Helnutrition 100% av 
konsument-
verkets beräknade 
matkostnad för 
kvinnor över 75år/ 
mån##

> 16 år Läkare, dietist, 
sjuksköterska 
med erforderlig 
kunskap om 
nutrition

Halvnutrition 50% av 
konsument-
verkets beräknade 
matkostnad för 
kvinnor över 75år/ 
mån##

> 16 år Läkare, dietist, 
sjuksköterska 
med erforderlig 
kunskap om 
nutrition

Tilläggsnutrition 20% av 
konsument-
verkets beräknade 
matkostnad för 
kvinnor över 75år/ 
mån##

> 16 år Läkare, dietist, 
sjuksköterska 
med erforderlig 
kunskap om 
nutrition

300 kr 16-19 årProteinreducerade 
livsmedel 50% av verklig 

kostnad
>19 år

300 kr 16-19 årLivsmedel för 
spannmålsallergi 50% av verklig 

kostnad
>19 år

300 kr 16-19 årLivmedel vid 
medfödda 
metabola 
sjukdomar

50% av verklig 
kostnad

>19 år

300 kr 16-19 årSpecifika 
produkter vid 
behov av 
specialnutrition

50% av verklig 
kostnad

>19 år

Läkare, dietist, 
sjuksköterska 
med erforderlig 
kunskap om 
nutrition

90 kr (B)### 2-5 år
160 kr (B) ### 6-9 år
200 kr (B) ### 10-13 år

Glutenfria 
livsmedel

250 kr (B) ### 14-19 år

Läkare, dietist Diagnos celiaki ska vara 
biopsiverifierad

# Kombination av avgifter kan förekomma
## Avrundning kan ske
###Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp 
och uppdateras med index



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 129 Översyn av barnprocessen
Diarienummer: RJL2017/3597

Beslut
Nämnden föreslås 

1. Godkänna rapporten om inneliggande vård av barn med 
akuta kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd.

2. Godkänna förslaget att de flöden som beskrivs i rapporten 
ska gälla.

3. Tillstyrka att en utvärdering sker efter ett år.

Sammanfattning
Rapporten Inneliggande vård av barn med akuta kirurgiska och 
ortopediska sjukdomstillstånd och skador i Region Jönköpings 
län, beskriver hur de berörda patientsgrupper handläggs idag och 
har föreslagit hur arbetet ska ske i framtiden.  

Förslaget utgår ifrån att säkra en jämlik vård för barn i länet. 

Med detta som utgångspunkt är det framtaget en rutin för hur akut 
kirurgiskt och ortopediskt sjuka barn ska omhändertas på ett 
likartat sätt på de tre akutsjukhusen. 

En utvärdering ska ske efter ett år. 

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-20
 Rapport – Inneliggande vård av barn med akuta kirurgiska 

och ortopediska sjukdomstillstånd och skador i Region 
Jönköpings län, daterad 2018-06-07

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens 
sammanträde.
Information av verksamhetsföreträdare vid nämndens 
sammanträde.
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Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-07-11 RJL 2017/3597

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Översyn av vård av inneliggande barn
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

1. Godkänner rapporten om inneliggande vård av barn med akuta kirurgiska 
och ortopediska sjukdomstillstånd

2. Godkänner förslaget att de flöden som beskrivs i rapporten ska gälla
3. Tillstyrker att en utvärdering sker efter ett år.

Sammanfattning
Rapporten Inneliggande vård av barn med akuta kirurgiska och ortopediska 
sjukdomstillstånd och skador i Region Jönköpings län, beskriver hur de berörda 
patientsgrupper handläggs idag och har föreslagit hur arbetet ska ske i framtiden.  

Förslaget utgår ifrån att säkra en jämlik vård för barn i länet. 

Med detta som utgångspunkt är det framtaget en rutin för hur akut kirurgiskt och 
ortopediskt sjuka barn ska omhändertas på ett likartat sätt på de tre akutsjukhusen. 

En utvärdering ska ske efter ett år. 

Information i ärendet
Efter att regionfullmäktige i november 2017 återremitterat frågan avseende förslag 
om utredning om barn som vårdas inneliggande på sjukhus gav nämnden för 
folkhälsa och sjukvård regionledningskontoret i uppdrag att:  

 säkra en jämlik vård för barn i länet som utgår från Barnkonventionen
 genomföra en kartläggning av nuläget 
 ta fram förslag på processer och arbetssätt för barn 0-4 år, samt för 

barn 4-17 år. 
 genomföra en risk- och konsekvensanalyser för de förslagna 

processerna, samt vilka effekterna blir för akutsjukvården. 
 samverka med berörda intressenter 

Region Jönköpings län arbetar med Barnkonventionen som grund och NOBAB:s 
riktlinjer som bygger på konventionen för att säkra att barn och unga bemöts och 
vårdas på bästa sätt. Ett antal barn vårdas inneliggande på avdelningar i Eksjö och 
Värnamo. En översyn har genomförts för att säkra att barn vårdas inneliggande på 
rätt ställe och i rätt miljö.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/3597

En arbetsgrupp bestående av verksamhetscheferna för ortopedklinikerna, 
kirurgkliniken samt för barn- och ungdomsmedicinska kliniken har genomfört 
kartläggning och tagit fram förslag på algoritmer som beskriver flödet för barn 0 
till 17 år. 

I bifogad rapport Inneliggande vård av barn med akuta kirurgiska och ortopediska 
sjukdomstillstånd och skador i Region Jönköpings län finns två beskrivningar av 
flödet för barn med sökorsaker i området kirurgi och ortopedi.

Arbetssättet som togs fram hösten 2017 föreslås fortsätta att gälla med vissa 
förtydligande. Det innebär att barn som söker kirurgisk eller ortopedisk vård på 
akutsjukhusen i Eksjö och Värnamo och som planeras att vårdas mer än 48 
timmar på sjukhus förflyttas direkt till barn- och ungdomsmedicinska kliniken, 
Länssjukhuset Ryhov.

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-20
 Rapport – Inneliggande vård av barn med akuta kirurgiska och ortopediska 

sjukdomstillstånd och skador i Region Jönköpings län, daterad 2018-06-07

Beslut skickas till
Folkhälsa och sjukvård  
Verksamhetsområde Medicinsk vård 
Verksamhetsområde Kirurgisk vård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Rapport
Inneliggande vård av barn med akuta kirurgiska och 
ortopediska sjukdomstillstånd och skador i Region 
Jönköpings län.
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Uppdrag
Uppdraget åt barnmedicin, ortopedi och kirurgi i Region Jönköpings län att ta 
fram en tydlig algoritm utifrån data

 med hänsyn till behov av observation, inneliggande vård <24h och >24h 
utifrån åldersperspektiv och sökorsak

 lika omhändertagande på de tre akutsjukhusen

 säkrande av kompetens för att möta barnen i akutsjukvården på de tre 
akutsjukhusen

 bedömning enligt RETTS-P och PEWS

Uppdraget gavs av sjukvårdsdirektörerna Agneta Ståhl, Medicinsk vård och Kjell 
Ivarsson, Kirurgisk vård, 2017-10-24, att besvara 2017-11-06, till:

 Verksamhetschef Maria Ekelund, barn- och ungdomsmedicinska kliniken

 Verksamhetschef Daniel Wärnsberg, ortopedkliniken, Eksjö

 Verksamhetschef Jens Christian Larsen, ortopedkliniken, Jönköping

 Verksamhetschef Karl Tenvert, ortopedkliniken, Värnamo

 Verksamhetschef Karsten Offenbartl, kirurgkliniken Region Jönköpings län

Arbetssätt
Arbetsgruppen har till del enskilt och till del i samverkan beaktat data från 
regionens olika uppföljningssystem avseende vården av inneliggande barn utifrån 
diagnos, vårdförlopp och vårdtider. Dialog har i huvudsak skett över mail och 
telefonsamtal. Lyncmöte 2017-11-01 genomfördes med Maria Ekelund, Daniel 
Wärnsberg och Karsten Offenbartl. Respektive verksamhetschef har på olika sätt 
genomfört utredningen i dialog internt i egen verksamhet.

Sammanställningen av rapporten har gjorts av Karsten Offenbartl i dialog med 
övriga gruppen.

Inledningsvis redovisas förslag till flödesschema för fördelning av kirurgiskt eller 
ortopediskt sjuka barn i behov av inneliggande vård i algoritmform

Avsnittet om säkrande av kompetens för att möta barnen i akutsjukvården på de 
tre sjukhusen är utformat av Maria Ekelund.

Avsnittet om akut kirurgiskt sjuka barn är utformat av Karsten Offenbartl efter 
dialog och samsyn i kirurgklinikens ledningsgrupp.

Avsnittet om akut ortopediska barn ansvarar verksamhetscheferna inom ortopedi 
för. 
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Befolkningsunderlag och ”verksamhetsandelar” för 
kirurgiskt akut sjuka barn 0-17 år
Av länets dryga 75 000 barn i åldrarna 0 – 17 år hör 44 % till Ryhovs, 31 % till 
Höglandssjukhusets och 25 % till Värnamo sjukhus ”upptagningsområde”. 
Andelen av länets barn i åldrarna 0 – 17 år som lades in för observation i de 
kirurgiska akutprocesserna på respektive sjukhus var år 2016 (med reservation för 
åldersgruppen 0 – 4 år som primärhandläggs av barnmedicin)

 Ryhovs sjukhus 55 %

 Höglandssjukhuset 29 %

 Värnamo sjukhus 17 %

Organisation och arbetssätt för kirurgiskt och 
ortopediskt akut sjuka barn idag
Alla barn med livshotande symtom ska till närmaste akutmottagning!
Övergripande målsättning är att patienter som inte behöver specialistnivåns 
resurser ska handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.

Lika omhändertagande på de tre akutsjukhusen
Kirurgiska och ortopediska barn tas om hand på akutmottagningarna på de tre 
akutsjukhusen. Retts-P används för triagering i ambulans och på 
akutmottagningarna.  För de stora patientgrupperna buksmärta och skalltrauma 
(som inte är en del i multitrauma) finns nu regiongemensamma riktlinjer om att 
barn yngre än fyra år primärt bedöms på barnmedicinakuten Ryhov. Detta medför 
att den inneliggande vården av barn under fyra år med dessa tillstånd kommer ske 
på barnkliniken.

Barnläkare ska kontaktas i första hand för överflytt/vård av barn under 4 år. Vid 
säkerställd kirurgisk diagnos kontaktas även kirurgjour på mottagande sjukhus.

Att notera
 Skalltrauma och buksmärtor hos barn under 4 års ålder handläggs på 

respektive barnmottagning dagtid eller på barnakuten Ryhov
 Skalltrauma där man söker ”i luckan” undersöks av kirurgjour innan 

transport som vid misstänkt commotio bör ske med ambulans
 Skalltrauma som del i stort trauma handläggs på närmaste akutmottagning
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Flödesscheman för handläggning av akut kirurgiskt och 
ortopediskt sjuka barn
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ORTOPEDI
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Säkrande av kompetens för att möta barnen i 
akutsjukvården på de tre akutsjukhuset
Inneliggande vård
Barnkonventionen och mer specifikt NOBAB´s standard för vård av barn på 
sjukhus bör ligga till grund för hur vården av barn organiseras. Inneliggande vård 
av barn på sjukhus sker i Sverige liksom i Region Jönköpings län huvudsakligen 
på barnklinik och majoriteten av barnen vårdas på grund av barnmedicinska 
tillstånd.  Sammanförd barnsjukvård är ett begrepp som används nationellt sedan 
1980-talet och innebär att barn med sjukdom oavsett ansvarig specialitet vårdas i 
miljö anpassad för barn, av omvårdnadspersonal med specialistkunskaper i 
omvårdnad av barn. Sammanförd barnsjukvård bedrivs på barnkliniken för 
specialiteterna kirurgi, ortopedi, ÖNH, ögon och hud.

I barnsjukvård behöver man ofta använda metoder som är ålders- eller 
storleksanpassade. Det gäller i hög grad övervakning av vitala parametrar.  
Skillnaderna i fysiologi mot vuxna personer är större ju yngre barnet är. På 
barnkliniken används PEWS, Pediatric Early Warning Score och åtgärdstrappan 
TUB-B, (Tidig Upptäckt och Behandling Barn).  Läkemedelsbehandling till barn 
följer samma principer som behandling av vuxna men innebär särskilda 
utmaningar vad gäller såväl ordination, beredning som administration och är en 
känd patientsäkerhetsrisk. 

Barnanpassad omvårdnad kräver specialkunskaper i bemötande, information och 
delaktighet för att möjliggöra att provtagning, undersökningar och andra 
smärtsamma procedurer inte blir skrämmande och går så smärtfritt som möjligt.  
Barnkliniken strävar efter att ha en hög andel sjuksköterskor med 
specialistinriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 
barnsjuksköterskor. I nuläget är andelen 60 %. Barnsjuksköterskan har kompetens 
just inom bemötande, information och delaktighet och kommunicerar i första hand 
med barnet, och möjliggör optimal delaktighet för barn och närstående. På 
barnklinik finns också tillgång till andra professioner med barnkompetens såsom 
fysioterapeut och dietist.

God omvårdnad ges till barn även utanför barnklinik men kräver att området 
bevakas, utvecklas och följs upp på respektive klinik. Bra och välkända PM om 
till exempel smärtlindring kan underlätta. Barnkliniken vill vara ett 
kompetenscentrum vad gäller vård och omvårdnad av sjuka barn och kan hjälpa 
till med utbildningsinsatser både vad gäller övervakning av vitala parametrar och 
omvårdnadsaspekter som förberedelser, information och bemötande.  
Barnklinikens riktlinjer för smärtlindring kan omarbetas så att de blir användbara 
även utanför barnkliniken.  Över tid kan det dock finnas risk för svårigheter att 
upprätthålla kompetensen i barnspecifik vård och omvårdnad på enheter som 
hanterar ett mindre antal barn. 
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Rapport och överväganden om akut kirurgiskt sjuka 
barn

Akuten

Hem

Annat sjukhus

Observation Operation Postoperativ 
vård

2056

911 923

3890

2173

1031
811

4015

Jönköping Eksjö Värnamo Totalt
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

2015 Antal besök 2016 Antal besök

Antal besök akuta barn
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438

251 141

830

463

241 140

844

Jönköping Eksjö Värnamo Totalt
0

200

400

600

800

1000

2015 Antal inskrivna 2016 Antal inskrivna

Antal inskrivna barn från kirurg-och urologakuten

21,3%

27,6%

15,3%

21,3%21,3% 23,4%

17,3%
21,0%

Jönköping Eksjö Värnamo Totalt
0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%

2015 Andel inskrivna 2016 Andel inskrivna

Andel inskrivna barn från kirurg-och 
urologakuten

Lika omhändertagande på de tre akutsjukhusen
Barn under 4 års ålder med frågeställningen hjärnskakning eller med buksmärtor 
handläggs i enlig ovan på barnmottagningarna dagtid och barnmedicinakuten i 
Jönköping på jourtid. Endast enstaka barn under 4 år med andra akutkirurgiska 
tillstånd bör vårdas utanför barnkliniken. Ett exempel kan vara ett barn med ytlig 
och begränsad brännskada som efter samråd med Brännskadeenheten i Linköping 
ska observeras över natten inför transport dit följande dag. Handläggningen av 
akut skrotum hos pojkar under 4 års ålder belyses i en pågående utredning och 
behöver särskilda överväganden.
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För barn 4 – 17 år är det i huvudsak tre patientgrupper som handläggs i de 
akutkirurgiska processerna

 Barn med skallskada som observeras avseende hjärnskakning. Denna grupp 
utgör mer än hälften av observationstillfällena och går nästan undantagslöst 
hem inom 24 timmar.

 Barn med buksmärtor som observeras avseende bukhinneinflammation, i första 
hand blindtarmsinflammation. Till övervägande del går barnen i denna grupp 
hem inom 24 timmar, såvida de inte behöver opereras. Frågeställningarna kring 
de barn som opereras för misstänkt blindtarmsinflammation belyses nedan i 
avsnittet om vårdtid mer än 24 timmar.

 Pojkar med akut ont i pungen för bedömning avseende testikelomvridning. 
Dessa pojkar går i stor utsträckning till akut operation inom 2 timmar och är 
normalt klara för hemgång inom 24 timmar. Statistiken är osäker men det rör 
sig sannolikt om 8 – 15 fall/år per sjukhus. Denna grupp är volymsmässigt liten 
men betydelsefull eftersom denna akuta operation går före de flesta andra 
diagnoser på ”akutlistan”.

I Region Jönköpings län är det på de tre sjukhusen kirurgins primär- och 
bakjoursled som samverkar för att ge barnen en jämlik och säker vård. Barnen på 
Ryhov vårdas på barnkliniken och på de andra två sjukhusen sker vården i en 
miljö anpassad för barn. Personalen har kompetens för att vårda kirurgiska 
sjukdomar och dess symtom oavsett åldersgrupp. Samma kirurglag rondar barnen 
måndag till fredag, lika på de tre sjukhusen. Sker operation dagtid är det samma 
kirurglag som genomför operationen och tar ställning till den postoperativa 
handläggningen. 

Barn som behöver vårdas mer än 24 timmar

I denna grupp finns huvudsakligen de barn som opereras för misstänkt 
blindtarmsinflammation. 

I diagrammet ”Antal utförda appendektomier” är det samtliga barn (0 – 17 år) som opererats 
med åtgärdskod JEA00, JEA01 samt JEA10.

27 23
34

84

36 15 26

77

Jönköping Eksjö Värnamo Totalt
0

20

40

60

80

100

2015 2016

Antal utförda appendektomier
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I diagrammet ”Antal inneliggande patienter med appendicit eller buksmärta” har vi tagit fram 
sifforna för de barnen (0 – 17 år) med huvuddiagnoserna K35 – 37(appendicit) och R10 
(buksmärta). I Eksjö och Värnamo ligger dessa barn på kirurgavdelningens barnsal, i Jönköping 
ligger de på barnklinikens vårdenhet. 

115 68 39 222144 57 42

243

Jönköping Eksjö Värnamo Totalt
0

100

200

300

Antal patienter 2015 Antal patienter 2016

Antal inneliggande patienter med appendicit eller 
buksmärta

Vårdtid
Definitionen för vårdtid är tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum och i den 
nationella statistiken beräknas vårdtid som utskrivningsdatum minus 
inskrivningsdatum vilket innebär att om inskrivningsdatumet är det samma som 
utskrivningsdatumet räknas vårdtiden som 0 dagar. I praktiken innebär detta att 
barnet läggs in och går hem inom samma datum. En övernattning över tidpunkten 
24:00 innebär således ett vårddygn, även om vårdtiden kan understiga 24 timmar.

I tabellen har vi tagit fram sifforna för de barnen (0 – 17år) med huvuddiagnoserna K35 – 
37(appendicit) och R10 (buksmärta)i Eksjö respektive Värnamo. Siffrorna för Jönköping är inte 
med då det är svårt att se om det är kirurgiska eller medicinska barn. 
Vårdtid dygn
Appendicit eller buksmärta Eksjö Värnamo

 2015 2016 2015 2016
0 9 13 2 2
1 31 33 19 27
2 16 5 8 10
3 2 2 4
4 3 4 3 2
5 2 1
6 3 1 1
7 1 1
8 1
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Diagrammet ”Medelvårdtid för patienter med appendicit eller buksmärta” visar medelvårdtiden 
för de barnen (0 – 17 år) med huvuddiagnoserna K35 – 37(appendicit) och R10 (buksmärta). I 
Eksjö och Värnamo ligger dessa barn på kirurgavdelningens barnsal, i Jönköping ligger de på 
barnklinikens vårdenhet. 

1.92 1.82 1.97 1.9
1.68

1.14
1.45 1.51

Jönköping Eksjö Värnamo Totalt
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Medelvårdtid 2015 Medelvårdtid 2016

Medelvårdtid för patienter med appendicit eller 
buksmärta

Processen att handlägga barn och vuxna med operation för bukhinneinflammation 
är central i akutkirurgin och viktig för ST-läkares utveckling under utbildningen. 
Indikationen för operation är initialt i många fall svår, särskilt hos barn och en 
hörnsten i handläggningen är maximal kontinuitet i observationen av barnet av 
såväl vårdlag som jourläkare. För att erbjuda barnet den bästa bedömningen av sin 
onda mage är det viktigt att möta ett jourlag med erfarenhet. För att utveckla och 
bibehålla kompetens avseende vilka barn som ska läggas in respektive kan skickas 
hem från akutmottagningen är det centralt att ha god kännedom om hela 
processen. Det krävs således en löpande erfarenhet från inneliggande vård, 
kunskap om dynamiken i utvecklingen av buksjukdomen och erfarenhet från 
operationsfallen. Den löpande uppföljningen och diskussionen i vård- och läkarlag 
är viktig för internkontrollen och patientsäkerheten i processen.

Med moderna radiologiska metoder kan man ofta säkerställa respektive utesluta 
allvarliga operationskrävande tillstånd hos vuxna men vad gäller barnen är detta 
svårare både utifrån klinisk bild och det faktum att röntgenmetoder med 
joniserande strålning bör undvikas. I majoriteten av fallen verifieras eller utesluts 
operationsindikation inom 24 timmar och då kan barnet skrivas ut. Hos en andel 
av barnen ställs operationsindikation efter 12 timmars observation eller kring 
skiftet mellan första och andra dygnet av observationstillfället. Vid denna tidpunkt 
av sjukdomsförloppet bör man av medicinska skäl inte byta vårdinrättning med 
specifika omvårdnadsbehov som enda grund. I stället bör barnet opereras varpå 
den kvarstående vårdtiden i de flesta fall är mindre än 24 timmar.

Ovan beskrivna process motiverar att tidsgränsen i algoritmen för den grupp barn, 
som vårdas inneliggande i Värnamo eller Eksjö innefattar att ”hemgång förväntas 
senast andra vårddygnet. Av det 100-tal barn, som läggs in i Värnamo och Eksjö 
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för bukobservation behöver ett 20-tal barn, som opererats, det andra vårddygnet 
fullt ut.

I de fall man finner en så utbredd infektion i bukhålan att flera dygns 
antibiotikabehandling och andra insatser behövs ska snabbt samråd ske med 
barnmedicin avseende specifika omvårdnadsbehov.

Vid kirurgkliniken finns specifik kunskap och forskning kring 
appendicitdiagnosen. Denna kunskap skall användas för att granska och löpande 
revidera utfallet i appendicitprocessen på de tre sjukhusen.

Akut ortopedisk vård av barn upp till 18 år
Förutsättningar
Barn har rätt till omvårdnad anpassade utifrån sina behov med hänsyn till 
kontroller av vitala parametrar, smärtlindring och vätskebehandling. Barn ska 
endast läggas in om ingen annan vårdform är möjlig. 

Hur skapar vi lika omhändertagande på de tre sjukhusen och säkrar kompetensen 
för att möta barnen i akutsjukvården? 

Akuta bedömningar
Ortopediska tillstånd som kräver bedömning av specialistsjukvård ska bedömas på 
närmaste akutmottagning, d.v.s. på alla tre akutsjukhus oavsett ålder.

Vilka kan vårdas på närmsta akutmottagning/sjukhus? 
Barn med extremitetsfrakturer av alla slag där kompetens finns att utföra 
behandling/operation. Om möjligt ska barnet vårdas hemma i väntan på operation.
Om barnet behöver läggas in måste operation prioriteras med målet att barnet kan 
lämna sjukhuset inom 1 dygn. Kan inte barnet skrivas hem under det andra dygnet 
ska barnmedicinsk jour kontaktas.

Vilka ska från akutmottagningen i Eksjö och Värnamo flyttas till 
barnkliniken Ryhov? 

 Barn som behöver läggas in eller opereras och är under 1 år och/eller väger 
mindre än 10 kg

 Barn som av kompetensskäl behöver läggas in och behandlas på Ryhov
 Barn med behov av inläggning/operation och det är klart att vården 

kommer överstiga 48 h
 Barn som av sociala skäl behöver extra stöd 
 Barn med annan komplicerande sjukdom såsom diabetes
 Barn med funktionshinder inskrivna vid barn- och ungdomshabiliteringen

Avsteg från ovanstående
För äldre barn får man föra diskussion med barn och föräldrar om bästa lösningen 
när vårdtiden är osäker och kan bli längre än 48 h. 
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Hur rapporteras överflyttning?
Ortopedjour i Eksjö/Värnamo kontaktar ortopedjouren på Ryhov. 

Vad händer om barnet inte kan bli utskrivet andra dygnet och inte 
befinner sig på Ryhov?
Avdelningsläkare på den enhet där barnet vårdas kontaktar barnmedicinsk jour på 
Ryhov och diskuterar vad som är den bästa lösningen för barnet. Detta hanteras 
dagtid. 

Vad behöver säkerställas?
 RETTS-P: infört 
 PEWS: det ska införas 
 PM från barnkliniken behöver bli regiongemensamma (smärtlindring, 

premedicinering, vätskebehandling)
 Separat barnväntrum på akuten behöver ordnas vid ombyggnation.

Fortlöpande kvalitetsbevarande insatser
Regelbundna utbildningsinsatser/uppdateringar från barnkliniken Ryhov på 
enheter där barn vårdas. Exempelvis deltagande i APT.

Barnortopediskt inriktad kollega från Ryhov har regelbundna 
parallellmottagningar i Värnamo med ST-läkare.  Därutöver sker varje vecka 
telefonkonferens med barnortopediskt inriktad kollega Ryhov och ST-läkare i 
Värnamo med utgångspunkt från den senaste veckans aktuella barnfrakturer. 
Formerna för liknande handläggning ska utarbetas även i Eksjö. 

Varje år görs registersökningar i Diver för att ta reda på hur många barn som 
vårdas inneliggande och om några vårdas mer än 2 dygn. Orsaker till vård som 
överstiger 48 h ska undersökas.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 87-95
Tid: 2018-06-11, kl 13:00-14:05

Plats: Sessionssalen, Jönköpings kommun

§ 92 Översyn barnprocessen
Diarienummer: 2017/3597

Information i ärendet
Vid presidiets sammanträde 2018-01-09 godkänndes förslaget för 
översyn av vård av inneliggande barn och gav 
regionledningskontoret uppdraget att genomföra översynen.
En rapport kommer att lämnas vid presidiets sammanträde den 4 
september.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-18
Tid: 2018-01-09, kl 08:00-09:50

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 9 Översyn barnprocessen
Diarienummer: RJL2017/3597

Beslut
Presidiet 

 Godkänner förslaget för översyn av vård av inneliggande 
barn och ger regionledningskontoret uppdraget att 
genomföra översynen.

Sammanfattning 
Förslag på uppdrag för översyn för att säkra att barn vårdas 
inneliggande på rätt ställe och i rätt miljö har tagits fram.

Information i ärendet 
Regionfullmäktige 2017-11-07--08 har återremitterat förslag i 
budget om utredning om barn som vårdas inneliggande på 
sjukhus.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Socialdemokraterna anser inte att detta ska vara ett ärende för 
nämnden.

Beslutsgång
Presidiet enas om att beslutet om översyn ska fattas av presidiet 
och godkänner därför förslaget, samt ger regionledningskontoret 
uppdraget att genomföra översynen.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-18
Tid: 2018-01-09, kl 08:00-09:50

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Översyn av vård av inneliggande barn

Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner förslag på uppdrag för översyn av vård av inneliggande barn.  

Sammanfattning 
Förslag på uppdrag för översyn för att säkra att barn vårdas inneliggande på rätt 
ställe och i rätt miljö har tagits fram.

Information i ärendet
Bakgrund
Region Jönköpings län arbetar med Barnkonventionen som grund och NOBAB:s 
riktlinjer som bygger på konventionen för att säkra att barn och unga bemöts och 
vårdas på bästa sätt. Ett antal barn vårdas inneliggande på avdelningar i Eksjö och 
Värnamo. En översyn behöver göras för att säkra att barn vårdas inneliggande på 
rätt ställe och i rätt miljö.  

Under oktober 2017 har ett flödesschema för barn mellan 0-4 år med sökorsaker i 
området kirurgi och ortopedi implementerats vid länsdelssjukhusen i Eksjö och 
Värnamo. Schemat triagerar alla barn till barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping för vidare bedömning och handledning. 

Nästa steg i flödesschemat av akut sökande barn mellan 4-17 år har arbetats fram 
och är under vidareutveckling där risk- och konsekvensanalys och en SWOT 
analys håller på att tas fram. Detta ska beaktas i det fortsatta arbetet. 

Uppdrag 
Hälso- och sjukvårdsdirektören ansvarar för uppdraget att: 

 säkra en jämlik vård för barn i länet som utgår från Barnkonventionen
 genomföra en kartläggning av nuläget 
 ta fram förslag på processer och arbetssätt för barn 0-4 år, samt för 

barn 4-17 år. 
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 genomföra en risk- och konsekvensanalyser för de förslagna 
processerna, samt vilka effekterna blir för akutsjukvården. 

 samverka med berörda intressenter 

Uppdraget ska återredovisas till nämnden i mars 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04

Beslut skickas till
Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 127 Delårsrapport tertial 2 2018
Diarienummer: RJL2018/231

Beslut
Nämnden föreslås
Godkänna delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02

 Delårsrapport tertial 2 2018

Beslutsgång
Presidiet kallar Agneta Jansmyr till presidiet för återkoppling 
utifrån budgetavvikelser.

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Avsändare
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport tertial 2 2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 godkänna delårsrapport tertial 2 2018

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

 godkänner delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport 
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, 
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns 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 i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter 
augusti ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt 
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur 
som beslutad budget bygger på. 

Av de 56 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
fullmäktige angivit och som mäts efter två tertial har 39 mål (70 procent) helt eller 
delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per augusti månad visar ett överskott på 
340 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 230 miljoner 
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kronor, vilket är 15 miljoner kronor mer än budgeterat årsresultat. Årets resultat 
bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i 
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02

 Delårsrapport tertial 2 2018

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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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. Hälso- och sjukvårdsbarometern liksom nationella 

patientenkäter visar goda resultat där patienter och invånare har högt förtroende för vården. 

Handlingsplanen för jämlik hälsa har revideras och planeras omfatta perioden 2018-2020. 

Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner. 

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

budget och verksamhetsplan samt olika statsbidrag. Arbetet för trygg och säker vård fortsätter 

tillsammans med länets kommuner. Trygg och säker inskrivning och utskrivning på sjukhus 

visar bra samarbete med kommunerna och väsentligt färre utskrivningsklara på sjukhus, vilket 

varit betydelsefullt under sommaren. 

Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ligger fortsatt över snittet i riket, men en del 

områden behöver förbättras. 

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Ungdomsmottagning online startade under 

våren. 

Sommarens värme och torka har föranlett intensivt arbete i F-samverkan. Ett omfattande 

planeringsarbete gjordes inför sommarens semesterperiod. Utvärdering av verksamheten 

under semesterperioden pågår.  

Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) beräknas gå ut på bred remiss under 

oktober för beslut i regionfullmäktige början av 2019. 

Beslut har fattats om regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029. 

Digitaliseringskonferens har genomförts och arbete med bredbands- och digitaliseringsstrategi 

pågår. 

Smålands musik och teater har god publiktillströmning. 

Folkhögskolor och naturbruksgymnasier har god tillströmning av elever. 

I Länstrafiken har resandet ökat med 1,2 procent. Ökningen har kommit under sommaren och 

hela ökningen beror på resandet med sommarlovskortet. 

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Arbete med att minska bemanning med 

hyrpersonal, utveckla nya arbetstidsmodeller, minska sjukfrånvaro, rätt använd kompetens 

(RAK) samt heltid som norm fortsätter. Förmånscyklar erbjuds medarbetare. Arbete med 

nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram fortsätter. 

Inom hållbarhetsprogrammet 2017 – 2020 pågår aktivt arbete. 

Det ekonomiska resultatet efter augusti är 340 miljoner kronor och avviker positivt mot 

budget med 64 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är 230 miljoner kronor, 

budgeterat resultat för 2018 är 215 miljoner kronor. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå 

till 807 miljoner kronor. 
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Måluppfyllelse och god hushållning 
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region 

Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur 

regionfullmäktiges 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 

2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

19 34% 11 33% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

20 36% 9 27% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

17 30% 13 40% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

56 100% 33 100% 

Måluppfyllelse per perspektiv 

Antal mätetal är i år väsentligt fler jämfört med samma period förra året. Detta beror på att 

mätetalen inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 ingår i antalet mätetal som följs.  

Efter åtta månader uppfylls 70 procent av mätetalen helt eller delvis. Inom perspektivet 

medborgare kund är det inom tillgängligheten som måluppfyllelse inte nås, främst inom barn- 

och ungdomspsykiatri samt tandvård. Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har 

intensifierats. Inom det ekonomiska perspektivet är det nämnden för folkhälsa och sjukvård 

som inte når måluppfyllelse. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 

nämnden för trafik, infrastruktur och miljö når målet. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD  

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och 
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet. 

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter samt 
utveckling av hälso-café och levande bibliotek. 

I större utsträckning arbeta med modellen för 
patientberättelser vid utbildningstillfällen. 

I introduktionsutbildningen för sjuksköterskor har 
patientberättelser lyfts in som en naturlig del. 

I Estherarbetet används patientberättelser i stor 
utsträckning. 

Vid olika typer av utvecklingsdagar och 
förbättringsarbete medverkar i allt högre grad 
personer med egen erfarenhet. 

Närståendes betydelse ska förstärkas och 
erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner 
som erhållit extramedel för detta ändamål 

Medarbetare från Region Jönköpings län deltar i 
nätverk kring personcentrerad vård för att lära av 
andra. 

Närståendeperspektivet är en självklar del i 
personcentrerad vård.  

Genomföra utbildning i personcentrerad vård 
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi, medicin 
och psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Utbildningar och andra aktiviteter pågår inom 
verksamhetsområdena 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kontakt med vårdcentralen 100% 100% Samtliga vårdcentraler använder teleQ och 
besvarar alla dagens inkommande samtal i tid 

 Väntetid till besök hos 
allmänläkare inom 5 dagar 

90% 87% Närmare hälften av vårdcentralerna hade 
under perioden en tillgänglighet där 90 
procent eller fler av de vårdsökande fick ett 
nybesök till allmänläkare inom 5 dagar. 

Inom Bra Liv pågår ett aktivt arbete med 
läkarrekrytering, samt utbildning av 
telefonrådgivningssköterskorna i triagering till 
bäst lämpad yrkesgrupp för att nå en bättre 
tillgänglighet. Noggrannhet i registrering är 
viktigt, ex att ange patientvald väntan i de fall 
där patienten erbjuds en tid inom 
vårdgarantin men själv väljer ett senare 
tillfälle. 

 Faktisk väntetid till första 
besök i specialiserad vård 

80% 71% Målet att 80 procent av de första besöken ska 
genomföras inom 60 dagar uppnås inte inom 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

verksamhetsområdena medicin samt kirurgi. 
Inom verksamhetsområde kirurgi är det 
ögonklinikerna, öron-näs- och halskliniken 
samt kirurgkliniken som ligger längst från 
måluppfyllelse. Inom verksamhetsområde 
medicin är det främst inom området 
hudsjukdomar som målet inte nås. Detta 
beror på ett fortsatt ökat inflöde av remisser. 

Inom verksamhetsområde psykiatri och 
rehabilitering är tillgängligheten god. 

 Faktisk väntetid till besök 
inom barn och 
ungdomspsykiatrin 
Andel första besök som genomförts 
inom 30 dagar 

90% 67% Uppsatt mål nås inte men hittills under 2018 
har 90 procent av patienterna fått tid till 
första besök inom 60 dagar. Arbete med 
registreringsrutiner samt resurshantering 
pågår. 

 Faktisk väntetid för 
utredning/behandling inom 
barn- och ungdomspsykiatrin 
samt habiliteringen 

90% 31% Nuvarande kösituation för utredning är 250 
barn med en förväntad kötid på ca 1 år. Att 
rekrytera och behålla psykologer är en 
bidragande orsak till denna utmaning. Arbete 
med upprättande av handlingsplan för 
kortare köer pågår i hela länet. Patienter där 
beslut tagits om utredning får andra insatser i 
väntan på att ett utredningsteam kan starta 
en utredning. När utredning startas görs den 
ofta klar inom några veckor vilket ger en 
högre kvalitet. 

 Väntetid till undersökning 
inom radiologi och klinisk 
fysiologi 

90% 88% Inom röntgen har väntetiderna endast ökat 
marginellt och mindre inom exempelvis 
konventionell röntgen (CR) än tidigare år. 
Fortsatt högt remissinflöde inom klinisk 
fysiologi. Utmaningarna ligger framförallt i att 
klara målet för Värnamo och Eksjö vad gäller 
UKG och arbetsprover. 

 Faktisk väntetid till 
operation/undersökning inom 
specialiserad vård 

80% 74% Varierande grad av måluppfyllelse inom 
klinikerna beroende på ingrepp och totalt sett 
uppnås inte uppsatta mål. Utprovning av 
hörapparat är dock undantaget där nu mer än 
90 procent erhåller tid inom 60 dagar. 
Resultatet är i nivå med föregående år. 

 Fått hjälp och lämnat 
akutmottagningen inom 4 
timmar 

90% 77% Antal besök på länets akutmottagningar har 
ökat under perioden januari till och med 
augusti jämfört med samma period 
föregående år men vistelsetiden är i det 
närmaste oförändrad. 
Inom verksamhetsområde psykiatri är det 
bibehållet gott resultat totalt sett. 

 Genomförda återbesök 
inom medicinskt måldatum 

90% 68% Fortsatt låga resultat när det gäller återbesök 
inom medicinskt måldatum. Förändrade/ 
anpassade arbetsrutiner för att förbättra 
resultatet pågår. Noggrannhet vid planering, 
underhåll av väntelistor angeläget för att 
kunna visa ett så korrekt resultat som möjligt. 
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Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Arbete pågår. Några verksamheter har kommit långt 
inom kapacitets- och produktionsstyrning och en bra 
pilot med ett IT-stöd är slutförd. 

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie 
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i 
veckan. Ett särskilt uppdrag ges för att öka 
öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00 

Arbetet med vårdcentralernas öppettider ingår i 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018. Modell 
för öppettider finns i förslaget för ny regelbok i 
primärvården för 2019. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut 
och daglig verksamhet 

Det pågår en omfattande utbildningsverksamhet. 
Inom området publiceras det återkommande artiklar 
i personaltidningen Pulsen. Etikombudsverksamhet 
fortsätter med utbildning och kontinuerliga 
nätverksträffar. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss 
behandlare: stor efterfrågan på information och 
vägledning i ämnet, ett flertal samlingar och 
arbetsplatsbesök genomförda. 

Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra 
besked inom hälso- och sjukvård håller på att 
utarbetas i enlighet med uppdrag från Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling 

Aktiviteter Analys 

Rehabilitering - återgång i arbete Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL, 
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner. 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) Kulturunderstödd rehabilitering KUR finns 
upparbetat i 10 av länets 13 kommuner. 

Grön rehabilitering Grön rehabilitering i Klevarp utvecklar en ny 
kompletterande inriktning där stöd kring psykisk 
hälsa för Region Jönköpings läns chefer ingår. 

Det finns framtaget förslag för Naturunderstödd 
rehabilitering (NUR) i ett länsperspektiv. 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet. 
Influensavaccinationen av riskgrupper har flera år 
legat högst i landet, senast på 61 % av alla över 65 
år. 
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning 
på hälsokontroller där kompletterande vaccination 
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Aktiviteter Analys 

erbjuds.  

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70-
åringar och äldre 

Under våren har informationsmaterial tagits fram till 
invånare och vårdpersonal. Pilotstudie planeras 
under hösten, där en mindre grupp 70-åringar kallas 
för vaccination via två vårdcentraler för att testa de 
praktiska rutinerna. Därefter kan vaccinations-
paketet introduceras brett via alla vårdcentraler. 

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet Runt 100 patienter ingår i programmet. Bra 
samarbete med beroendevården. 

En subventionerad TBE-vaccination för barn och 
unga utreds 

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri 
TBE-vaccination har tagits fram. 

Framgångsfaktorer: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Arbetet med den övergripande strategin Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

har under året fortsatt. Syftet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är att 

förflytta hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och 

från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna 

själva. 23 olika förbättringsprojekt pågår med olika inriktning utifrån uppdragen i Budget och 

verksamhetsplan 2018 samt riktade statsbidrag. 

Uppdrag/mål: Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för 

att förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018. 

Aktiviteter Analys 

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 
vård 

Arbetet med att ta fram en generell modell för 
kroniska sjukdomar pågår.  

Uppdrag/mål: Från akuten till vårdcentralen 

Aktiviteter Analys 

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området. Flytt av jourcentralen till Ryhov planeras till 1 
november. Samtidigt byter samtliga tre jourcentraler 
i länet namn till Närakut. 

Fortsätta arbetet genom att förtydliga 
primärvårdens uppdrag för akuta patienter 

Arbete fortsätter inom Tillsammans för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård.  

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in- och utskrivning från sjukhuset Arbetet har hittat sin form och fungerar väl.  

Utskrivningsklara patienter har minskat stort i antal.   

Arbetet fortsätter med att utvärdera och 
vidareutveckla primärvårdens ansvar för samordnad 
vårdplanering efter sjukhusvistelse. 

Inom psykiatrin pågår arbete med att utveckla 
rutiner och anpassning för att vara klart under 
hösten då även uppgradering till Cosmic Link 2 
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Aktiviteter Analys 

kommer ske. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Utvecklingsarbete pågår för att öka och 
systematisera samverkan mellan vårdcentraler och 
kommunal hemsjukvård. Fokus har hittills legat på 
vårdplaneringen i samband med utskrivning från 
sjukhusen. 

Utveckling av hemrehabilitering Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång 
men behöver utvecklas. 

Uppdrag/mål: Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska sjukdomar Generell modell ska tas fram. Hittills har pilot 
genomförts för hjärtsviktspatienter. 

Uppdrag/mål: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Digital tobaksavvänjning i Stöd och behandling 
pilotas och införs november. Hälsokommunikation 
med nyanlända genomförs med särskild samverkan 
med Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Jönköpings 
kommun och Gislaveds kommun. 

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt 
hjärtats hus i länet 

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser 
och gruppstöd är framtagen och sprids till 
primärvården, patientföreningar, kommuner m.fl. 

Fortsatt spridningsarbetet av hälsocafé pågår. 

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Hälsoundersökningar genomförs i primärvård och 
barnhälsovård.  

Hälsoskolor Hälsoskolor har genomförts av 
hälsokommunikatörer alltsedan antalet nyanlända 
steg. I dagsläget genomförs de inom bl.a. SFI, 
familjecentraler, invandrarföreningar och 
kommunala mötesplatser. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård 

Det finns nu finns fyra hälsokommunikatörer som 
arbetar med fokus på att förbättra familjehälsan. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med 
kommuner 

Samverkansmodell med fokus på familjehälsa startar 
september 2018. Nässjö kommun är projektledare 
och hälsokommunikatörerna är nyckelfunktioner i 
genomförandet. 

Uppdrag/mål: Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i 
samverkan med kommunerna. 

En utredning av den palliativa vården är genomförd. 
Denna fråga hanteras i den utredningen. 
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Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ 
medicin 

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

Uppdrag/mål: Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en process för hur halkskydden ska 
upphandlas och delas ut. 

Upphandlingsprocess påbörjad. Kravspecifikation 
framtagen i samverkan med Hjälpmedelscentral 
efter omvärldsbevakning. Genomgång av inkomna 
anbud samt test av produkter pågår. 

Uppdrag/mål: Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och 

personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen Utredning av vårdplatsneddragningarna pågår. 
Presenteras under hösten. 

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning 

och vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för hur arbetet med att utjämna 
skillnader i bemanning och vårdkvalitet ska 
genomföras 

Arbetet ännu inte påbörjat. Materialet för 
utvärdering av sommaren kommer användas som 
underlag i arbetet. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: Fortsatt satsning på primärvården 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är 
framtagen. 

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag 
kopplat till statsbidrag. 

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I 
arbetet ingår att göra en kartläggning. Utöver detta 
pågår arbete inom fyra områden; ökning av 
hembesök i utsatta områden, informera/ 
kommunicera om vaccinationer, förbättra 
tandhälsan samt förebyggande insatser t ex kring 
levandsvanor, tobak och alkohol. 

Uppdrag/mål: Etablera Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser På familjecentralerna erbjuds föräldrakurser för 
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Aktiviteter Analys 

samt särskilt erbjuda pappautbildning. blivande föräldrar och är en mötesplats, inhämtande 
av kunskap och få råd och stöd för föräldrar med 
barn i åldern 0-6 år. Särskilda pappautbildningar 
erbjuds kontinuerligt.  

Tillgängligheten till kvinno- och barnhälsovården ska 
öka utifrån föräldrars och barns olika behov. 

Arbetet med utveckling av kvinno- och 
barnhälsovården ingår i arbetet med uppdrag och 
aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan 
2018, samt riktade statsbidrag. 

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera 
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda 
levnadsvanor. 

Arbetet med utveckling av kvinno- och 
barnhälsovården ingår i Tillsammansarbetet 

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp 
till 25 års ålder. 

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen 
ingår i Tillsammansarbetet. Dialog förs på politisk 
nivå med kommunerna angående utökat uppdrag för 
unga upp till 25 år. 

En översyn görs när det gäller personalbehov på 
ungdomsmottagningarna. 

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen 
on-line pågår och i detta även en översyn av 
personalbehov.  

Uppdrag/mål: Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett barnskyddsteam Arbetet pågår enligt plan. 

Uppdrag/mål: En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk 

organisation utifrån rätten till jämlik vård. 

Aktiviteter Analys 

Bilda en länsövergripande barn- och 
ungdomspsykiatrisk klinik 

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är 
bildad. 

Uppdrag/mål: Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla 

barn med autism. 

Aktiviteter Analys 

Utredning inom psykiatrisk vård Arbete är genomfört för att belysa konsekvenser 
samt beskriva alternativa arbetssätt. Slutrapporten 
har lämnats till Regionledningskontoret. 

Uppdrag/mål: Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen 

ska intensifieras. 

Aktiviteter Analys 

Utredning inom psykiatrisk vård Förbättringsarbetet består av ett 10-tal övergripande 
förbättringsområden. Flertalet av dessa är under 
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Aktiviteter Analys 

implementering, ett par är pågående. Utvärderingar 
har genomförts/pågår. Aktuellt är 
fokusgruppsintervjuer med 
ungdomar/vuxna/vårdnadshavare. Resultaten 
beräknas vara klara senhösten 2018. 

Process och produktion 

Strategiska mål: Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 40-, 50-, 60- och 70-
åringar som genomgått 
hälsosamtal. 

30% 19,8% Under januari - augusti är 2 408 hälsosamtal 
genomförda. För resterande del av året 
återstår 3 700 hälsosamtal för att nå årsmålet 
på 50%. 

Nytt arbetssätt med ett digitaliserat verktyg 
för hälsosamtal är infört under året. 

 Andel förstagångsföräldrar 
som genomgått hälsosamtal 

30% 22% Andelen förstagångsföräldrar som genomgått 
hälsosamtal till och med andra tertialet 2018 
uppgår till 22 procent. Målet för 2018 uppgår 
till 50 procent (för helåret). Prognosen för 
helåret uppgår till 40 procent. 

Andelen genomförda hälsosamtal är något 
högre jämfört med föregående år samma 
period (föregående år 19 procent). Åtgärder 
för att öka andelen hälsosamtal kommer att 
genomföras under 2018. Upplevelsen är att 
fler föräldrar tackar nej till erbjudandet 
utifrån att många arbetsplatser erbjuder 
detta inom sin företagshälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Handlingsplan jämlik hälsa revideras. Tillsammans 
för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har 
genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser för 
psykisk hälsa, kultur, integration, 
funktionsnedsättning, våld i nära relationer etc. har 
genomförts enligt plan. 
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och 
sjukvårdsregional modell 

Arbete har startats för att utveckla och anpassa 
Region Jönköpings läns system för kunskapsstyrning 
enligt landstingens och regionernas 
överenskommelse och regionsjukvårdsledningens 
uppdrag till regionala medicinska programområden 
och samverkansgrupper. 

Uppdrag/mål: Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat 
införande. 

Klinikerna och medicinska programgrupper har 
regelbundna träffar med representanter från 
läkemedelskommittén. 

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer 
och ordnat införande av läkemedel 

Pågår löpande dialog med läkemedelskommittén. 

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med förflyttningen inom alla verksamheter.  Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika 
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena. 

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård 

Aktiviteter Analys 

Arbetar med förflyttningen i samverkan mellan 
primärvård och specialistsjukvård 

Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika 
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena 
i samverkan med primärvården och kommunerna. 

Uppdrag/mål: Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med förflyttningen i samverkan mellan 
primärvård och kommun 

Arbete pågår i strategigrupper och i 
Tillsammansarbetet, i samverkan mellan 
primärvården och kommunerna. 

Uppdrag/mål: Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende 

Aktiviteter Analys 

Mottagning för unga med beroende Rapport under framtagande kring "Missbruksvård 
för barn och unga i Region Jönköpings län". 
Rapporten kommer att skickas på remiss till olika 
intressenter. 
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Aktiviteter Analys 

Enhet för omhändertagande av berusade personer 
etableras (Tillnyktringsenhet TNE) 

Enhet i tillfälliga lokaler beräknas starta under 
hösten 2018. 

Integrerad beroendemottagning Punkten kommer att tas upp på nytt i strategigrupp 
psykiatri missbruk. 

Uppdrag/mål: Samverkan med kommunerna 

Aktiviteter Analys 

Strategigrupp Barn och unga Strategigrupp barn och unga arbetar enligt 
framtagen handlingsplan tillsammans med 
kommunerna. T ex samverkan med skolhälsovården, 
ungdomsmottagningar, mini-maria. 

Strategigrupp äldre Strategi för 2018-2022 är framtagen i samverkan och 
fastställd i Reko. Strategin innehåller två 
huvudsakliga stora arbetsområden Hälsofrämjande 
och förebyggande samt Trygg och säker vård och 
omsorg. Övergripande mål är formulerade på lång 
och kort sikt. Handlingsplaner för respektive 
arbetsområde tas fram och aktiviteter genomförs i 
samverkan med de arbetsgrupper som finns i länet. 

Strategigrupp Psykiatri och missbruk Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans 
med kommunerna. Projekt planeras kring PEER-
support. Arbete planeras för revidering av 
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och 
beroende. 

e-Hälsoråd Arbetet tillsammans med kommunerna för att 
utveckla gemensamma e-hälsotjänster pågår. Fokus 
bland annat på förberedelser inför Cosmic Link 2 
uppgraderingen och videomöten för vårdplanering. 

Uppdrag/mål: Välfungerande ambulanssjukvård 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av lättvårdsambulans Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag cirka 
60 procent vilket ligger i nivå med planeringen. 

Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas 
inom Jönköpingsområdet 

Ingår i den fortsatta utvecklingen inom 
ambulanssjukvården utifrån den utredning som 
presenterades i maj. 

Uppdrag/mål: Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och 

resursförstärkningar inom PTSD 

Aktiviteter Analys 

Planera för kartläggning Ingår i arbetet med kunskapsstyrning och i det 
programområdet som heter trauma. Förstärkning 
genom att fler får basutbildning steg 1. 
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Uppdrag/mål: Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller 

socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra utredningen  Planeringsarbetet för en beroendemottagning är 
återupptaget tillsammans med kommunerna. 

Uppdrag/mål: En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas. 

Aktiviteter Analys 

Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet 
under första halvåret 2018 där även en utvärdering 
av vårdval ögon ingår. 

En plan för hur utvärderingen ska genomföras är 
framtagen. Utredare har anlitats och påbörjat 
arbetet med utvärderingen och förslag till 
avveckling. 

Uppdrag/mål: Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region 

Jönköpings län med bland annat fler barnmorskor. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer kring 
statsbidrag för att förstärka förlossningsvården och 
kvinnors hälsa. 

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera 
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka 
personaltäthet, utforma eftervård, utforma 
vårdkedjan för att skapa en trygg och säker vård för 
kvinnan i samband med graviditet, förlossning och 
eftervård. Utveckla och/eller ta till sig de 
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas 
graviditet, förlossning och eftervård samt förbättra 
neonatalvården. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag/mål: Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, 
samt i arbetet med det nationella, regionala och 
lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Arbetet fortgår enligt plan. Arbetet under hösten 
kommer även handla om hur vi går in ett permanent 
arbetssätt för SVF. 

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Uppdrag/mål: Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av 

prostatacancer inom Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som 

drabbats av prostatacancer. 

Aktiviteter Analys 

Utredning vilka förutsättningar som finns och vad 
det skulle innebära. 

Arbetet pågår 

Uppdrag/mål: Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom. 

Aktiviteter Analys 

Genomgång och utveckling av cancerrehabilitering  Arbetet pågår 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Vårdprevention 90 % 90 % Andel riskpatienter som efter bedömning i 
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd 
inom fall, nutrition och trycksår. 2 av 3 
verksamhetsområden når målvärdet på 90 %. 
Det område som inte når målvärdet är 
kirurgisk vård, där de enheter som ej uppnått 
målet ska analysera resultaten under hösten 
och vidta åtgärder. 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet fortsätter bland annat genom att 
chefsläkare deltar vid varje ledningsmöte. Arbete 
sker fortlöpande med de områden i "Säker vård - alla 
gånger" som är aktuella för respektive klinik. Under 
hösten läggs särskilt fokus på basala hygienrutiner 
och klädregler.  
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Verksamhetsstatistik  

Primärvård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 

Antal besök läkare 578 766 431 758 147 008 

varav länets invånare 301 949 298 391 3 558 

   varav distansbesök  7 315 238 7 077 

varav utomlänspatienter 276 817 133 367 143 450 

   varav distansbesök 267 713 123 373 144 340 

Antal besök, annan personalkategori 535 996 506 461 29 535 

varav länets invånare 509 377 498 770 10 607 

   varav distansbesök 1 075 51 1 024 

varav utomlänspatienter 26 619 7 691 18 928 

   varav distansbesök 19 599 431 19 168 

Specialiserad somatisk vård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 

Antal besök läkare 275 016 268 767 6 249 

varav länets invånare 261 880 256 970 4 910 

varav utomlänspatienter 13 136 11 797 1 339 

Antal besök, annan personalkategori 223 242 216 814 6 428 

varav länets invånare 215 948 210 272 5 676 

varav utomlänspatienter 7 294 6 542 752 

Vårdtid i dagar 132 796 142 964 -10 168 

varav länets invånare 129 123 138 732 -9 609 

varav utomlänspatienter 3 673 4 232 -559 

Vårdtillfällen 36 410 35 514 896 

varav länets invånare 34 880 33 930 950 

varav utomlänspatienter 1 530 1 584 -54 

Disponibla vårdplatser (egna) 582 602 -20 

Specialiserad psykiatrisk vård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 

Antal besök läkare 17 672 17 856 -184 

varav länets invånare 16 815 16 713 102 

varav utomlänspatienter 857 1 143 -286 

Antal besök annan personalkategori 70 585 67 765 2 820 

varav länets invånare 68 967 66 002 2 965 

varav utomlänspatienter 1 618 1 763 -145 

Vårdtid i dagar 36 549 36 558 -9 

varav länets invånare 34 987 35 514 -527 

varav utomlänspatienter 1 562 1 044 518 

Vårdtillfällen 3 041 3 027 14 

varav länets invånare 2 821 2 781 40 

varav utomlänspatienter 220 246 -26 

Disponibla vårdplatser (egna) 129 136 -7 
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Primärvård            

Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården.  Av alla 

läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen 

som sker i primärvård 64 procent. 

Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka kraftigt (34 %) jämfört med perioden januari 

till augusti 2017 och det är distansbesök av utomlänspatienter som förklarar nästan hela 

ökningen. Länets invånare konsumerar cirka 3 500 (1 %) fler läkarbesök i år. Drygt 2 procent 

av läkarbesöken av länets invånare är distansbesök.  

Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (5,8 %). Även för dessa 

besök förklaras en stor del av att utomlänspatienter har haft fler distansbesök. Länets invånare 

ökar besöken med 2 procent.  

Specialiserad somatisk vård              

Inom den specialiserade somatiska vården ökar antalet besök av länets invånare till både 

läkare och annan personalkategori med 2-3 procent även besök av utomlänare ökar jämfört 

med 2017. 

Antalet vårdtillfällen ökar under året samtidigt som antalet vårddagar totalt sett minskar. Det 

innebär att medelvårdtiden minskar vilket troligen är effekter av ”trygg och säker hemgång” 

där antalet vårddagar med utskrivningsklara patienter minskar men även av att vårdprocesser 

kontinuerligt effektiviseras, exempelvis Rapid Recovery inom ortopedi, och bidrar till kortare 

vårdtider.  

Disponibla vårdplatser minskar med 20 stycken jämfört med 2017 den största minskningen 

finns inom kirurgisk vård (-13,4 vårdplatser).       

Specialiserad psykiatrisk vård              

Inom den psykiatriska vården är läkarbesöken i nivå med 2017. Besök till annan 

personalkategori ökar med 4 procent och det är länets invånare som gör fler besök.  

Inom slutenvården minskar länets invånare konsumtionen av antalet vårddagar med drygt 500 

dagar medan motsvarande ökning finns av invånare från andra län. 

Det omvända förhållandet finns när det gäller antalet vårdtillfällen där länets invånare ökar 

antalet vårdtillfällen och utomlänspatienter minskar.  Det innebär att medelvårdtiden minskar 

för länets invånare men ökar för utomlänspatienter inom psykiatrin.     
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer De nationella riktlinjerna följs upp av respektive 
verksamhet samt de medicinska programgrupperna. 

Uppdrag/mål: Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer 
med det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå 
i den nya vårdgivarwebben. 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnden 
för Folkhälsa och sjukvård 

0 tkr -151 555 tkr Budgetavvikelsen för FS nämndens 
ansvarsområden är minus 151,5 miljoner 
kronor. Samtliga verksamhetsområden har 
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. 

 Prognos nämnden Folkhälsa 
och sjukvård 

0 tkr -190 900 tkr Efter ett par år av förhållandevis små 
minusresultat sett till omslutning ser 
prognosen för 2018 bekymmersam ut. 

 
 

Verksamhetsområde inkl privata, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Aug 2018 Prognos 2018 

20 Privata vårdgivare 8,6 7,2 3,3 7,0 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -7,7 -26,6 -40,6 -32,0 

27 Folktandvården 5,2 7,7 -1,1 -5,5 

30 Medicinsk vård -46,7 -10,0 -4,0 -15,0 

31 Kirurgisk vård -78,0 -56,6 -58,4 -76,0 

32 Psykiatri, rehabilitering o diagnostik 16,9 -15,0 -15,3 -21,0 

Summa verksamhetsområde inkl privata -101,8 -93,3 -116,1 -142,5 

10 Regionens åtagande/centrala poster 63,6 42,0 -35,4 -48,4 

          

Totalt FS nämnd  -38,2 -51,3 -151,5 -190,9 
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Efter augusti månad är budgetavvikelsen minus 151,5 miljoner kronor för FS nämndens 

områden. Under augusti har ekonomin utökats för ambulanssjukvården och statsbidrag, 

sammantaget ger dessa en förstärkning med 72 miljoner kronor. Nettokostnaden ökar med 6 

procent 2018 inklusive statsbidragen och exklusive statsbidragen är nettokostnadsökningen 

hela 7 procent. Det är mer än vad som kompenserats i budget och bidrar till att 

budgetavvikelsen växer jämfört med 2017.  

Orsakerna till att nettokostnaden ökar finns på både intäktssidan och kostnadssidan och den 

försämrade budgetavvikelsen syns både centralt och hos verksamhetsområdena. Intäkterna 

minskar framförallt för asylsökande men även för utskrivningsklara patienter. 

Budgetavvikelsen centralt/regionens åtagande beror främst på ökade kostnader för köpt vård 

inom riks- och regionsjukvården (minus 62,5 miljoner kronor till och med augusti) samt 

kostnader för centralt budgeterade läkemedel bland annat för blödarsjuka (minus 15 miljoner 

kronor till och med augusti). I augusti har statsbidrag som avser vårdval primärvård bokats 

centralt/regionens åtagande vilket tillfälligt förbättrar resultatet med 23 miljoner. Dessa 

statsbidrag kommer att fördelas ut i september. 

Verksamhetsområdenas budgetavvikelse försämras successivt även om en viss uppbromsning 

har skett de senaste månaderna rensat för effekter av statsbidragen. Fler årsarbetare bidrar till 

att lönekostnaderna ökar mer än vad som kompenserats i budget.  Kostnaderna för inhyrd 

personal (125,6 miljoner kronor) ligger strax över föregående år (123 miljoner kronor). 

Prognosen för helåret är minus 191 miljoner kronor vilket är 140 miljoner kronor sämre än 

2017. Prognosen är dock bättre än en rak framskrivning (-227 mnkr) och indikerar att 

pågående handlingsplaner för en ekonomi i balans får viss effekt under året sista månader och 

nettokostnadsökningen beräknas för 2018 minska från nuvarande 6 procent till 5.  

Verksamhetsområdenas prognos innebär ett försämrat resultat på 50 miljoner kronor (från 

minus 93 till minus 143 miljoner kronor) jämfört med bokslut 2017.  

Regionens åtagande/centrala poster beräknas gå från ett överskott på 42 miljoner kronor 2017 

till ett underskott på 48 miljoner kronor. Det innebär en försämring på 90 miljoner kronor. 

Utöver ökade kostnader för köpt vård och läkemedel bidrarar även ny hantering av de riktade 

statbidragen till att försämra resultatet. 

 

Uppdrag/mål: Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 

timmar ska göras, med plan för införande. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram ett förslag till modell för patientavgift.  Arbete pågår 

 



Region Jönköpings län, Delårsrapport 22(49) 

 

 

Uppdrag/mål: En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en 

sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra en översyn av ACG  En översyn är gjord och presenterad vid nämnden 
för folkhälsa och sjukvård i september. 

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.  

Region Jönköpings län kommer under 2018 få tillbaka mer återbäring/rabatt än tidigare för 

läkemedel mot hepatit C, vilket begränsar kostnadsutvecklingen mellan åren. Trots detta 

förväntas den totala kostnadsutvecklingen bli 7,4 %. Detta förklaras bland annat av ökade 

kostnader för blödarpreparat samt nya läkemedel inom onkologin. Prognosen är osäker 

eftersom det handlar om kostnadskrävande läkemedel till få patienter. Kostnadsutveckling för 

läkemedel är i nivå med riket. 

 
Belopp i mnkr 

Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring % Prognos 2018 
Avvikelse 
mot budget 

Läkemedel* 801,2 746,3 7,35% 1205 9,6 

Beredningar/abonnemang eget 
sjukhusapotek 

12,9 11,8 9,32% 19,9 0 

Summa 814,1 758,1 7,38% 1 224,9 9,6 

* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive 
rabatter/återbäringar 

 

Tandvård 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bemötande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

90% 23% Enbart ett fåtal allmäntandvårdskliniker kan 
ta emot nya patienter. 

Klinikerna i Gränna och Mullsjö har just nu 
möjlighet att ta emot nya patienter. Övriga 
kliniker har det inte. 

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

90% 59%  Tillgängligheten är en utmaning till följd av 
hög efterfrågan samtidigt som 
generationsskifte pågår inom folktandvårdens 
samtliga yrkeskategorier. Utöver detta är 
också vissa yrkesgrupper svårrekryterade. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Specialisttandvården: Andel 
akuta remisspatienter som 
väntat mindre än 7 dagar 

90% 100% Mål uppnått. 

 Specialisttandvården: Antal 
remisspatienter som väntat mer 
än 60 dagar 

0 941 Specialisttandvården uppvisar en delvis 
splittrad bild avseende kösituation. 
Radiologen och orofacialmedicin har ingen 
kö. Käkkirurgen, pedodonti och 
parodontologikliniken har kö på ca 6 månader 
för oprioriterade patienter. Oral protetik, 
endodonti samt ortodonti har en kö som är 
ca ett år. Inom ortodontin är den något längre 
i Värnamo och Nässjö. Den längsta kön 
uppvisar bettfysiologi med 18 månader, men 
man arbetar intensivt med att korta även 
denna. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten Arbete med rekrytering av samtliga yrkeskategorier 
pågår. Förbättringsarbete pågår. Arbetsuppgifter ska 
fördelas till rätt yrkeskategori. Friska patienter ska 
kallas mer sällan. 

 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Tandvård 
Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring antal Förändring % 

Antal patienter barn- och 
ungdomstandvård* 

46 022 44 730 +1 292 +2,9 % 

Antal patienter 
allmäntandvård 

106 198 105 006 +1 192 +1,1 % 

Antal patienter 
specialisttandvård 

45 739 44 197 +1 542 +3,5 % 

Antal patienter med rätt till 
tandvårdstöd; 
munhälsobedömning 

3 174 3 281 -107 -3,3 % 

Antal patienter med rätt till 
tandvårdstöd; nödvändig 
tandvård 

2 493 2 507 -14 -0,6 % 

* 2018 har 22-åringar tillkommit (finns ej med 2017) 

Tabellen ovan avser färdiga behandlingar. Antalet behandlade barn och ungdomar har ökat 

mellan 2017 och 2018 vilket förklaras av att ytterligare en årskull (22-åringar) tillkommit. 

När gäller vuxna patienter till såväl allmän- som specialist-tandvård har antalet behandlade 

ökat trots bortfall av 22-åringar. Samtidigt som antalet patienter ökar minkar intäkterna. Det 

beror på att antal åtgärder minskar per patient samt att åtgärdsmixen kan ha förändrats. 
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Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans Tandvård 0 tkr -1 136 tkr Budgetavvikelsen är för Folktandvården är 
minus 1,1 miljoner kronor 

 Prognos Tandvård  0 tkr -5 500 tkr Handlingsplan för ekonomi i balans är 
framtagen av ledningsgruppen och kommer 
att effektueras under senare delen av 2018 
samt 2019. Handlingsplanen innebär ett 
arbete med att få en större följsamhet att 
debitera enligt taxan för de åtgärder som 
utförs på patienter samt att se över hur 
prioritering mellan barn och vuxna görs 
mellan olika kliniker med hänsyn till 
socioekonomiska faktorer. 

 Produktivitet mätt som 
produktionspoäng i förhållande 
till arbetade timmar inom 
allmäntandvården 
(Folktandvård) 

 

 

100 % 94 % Jämfört med tertial 2:2017 har intäkterna för 
tertial 2:2018 minskat med 6 procent vilket 
motsvarar 6,6 mnkr. Arbetade timmar har för 
tertial 2:2018 minskat med 0,9 procent (-1 
700 timmar) jämfört med samma period 
2017. 

Fler yngre och mindre erfarna tandläkare 
samt att fler åtgärder som tandläkare tidigare 
utförde utförs nu i högre grad av 
tandhygienister innebär minskade intäkter. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region 

Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och 

verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och 

samproduktion. 

Mellan maj och augusti 2018 har revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

kommit in i slutfasen då planen är att ha en remissutgåva klar för beslut i september och som 

fram till årsskiftet är ute på remiss. Beslut planeras i regionfullmäktige februari/mars 2019. 

Samtidigt är uppföljning av den OECD-rapport som togs fram för Småland och Blekinge 

2012 försenad och planerad vara klar i november. Samordningen kring bredbandsutveckling, 

kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor. 

Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena: 

 Arbetsmarknad och näringsliv 

 Kunskap och innovation 

 Livsmiljö 

 Samhällsplanering 

Aktiviteter Analys 

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) 

RUS remissen planeras gå ut i oktober.  Se ovan.  

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och 
mätningar avseende projektmedel och andra 
stödformer 

2019 kommer ett nytt handläggningssystem 
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i 
samband med det kommer vi i större utsträckning 
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär 
också att uppföljning, kategorisering mm kommer 
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och 
kommer att intensifieras under hösten. 

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet, 
nationellt och internationellt sker kontinuerligt. 

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De 
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019 
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050 
för att skapa kunskap och förberedelse för 
framtiden. Projektet leds av Reglab och involverar 
alla regioner i Sverige. 

Arbetsmarknad och näringsliv 

Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad  

 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.  
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Mätbara målvärden – årsmått där resultat redovisas i årsredovisning 

• Antal nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet. 

• Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.  

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

förhållande till föregående år.  

• Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner 

minska.  

• Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka.  

 

Aktiviteter Analys 

Stötta länets näringsliv Arbetet fortgår. Inom ramen för uppföljning av 
länets handlingsplan för integrering av klimat- och 
miljöperspektivet som ska ske fram till augusti, görs 
en inventering av vad som skett i denna fråga i länet 
senaste året. 

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet Genomförandearbetet med den förstudie som 
beviljats av Tillväxtverket inom ramen för Smart 
Industri är igång.  Tema Digitaliseringskonferensen 
arrangerades den 29/8 på Elmia. 

Arbete med regional skogsstrategi Den regionala skogsstrategin är klar. Nu påbörjas 
arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen och 
arbetet kommer att samordnas med Träregion 
Småland.  

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart 
Housing Småland 

Rekrytering av en samordnare är i sin slutfas. 

När det gäller Smart Housing Småland (SHS) rullar 
verksamheten på enligt den verksamhetsplan som är 
antagen. Månatliga avstämningsmöten via Skype 
sker mellan projektledaren för SHS och ansvariga 
tjänstemän för satsningen i Regionerna resp. 
Länsstyrelserna. En regional workshop mellan SHS 
och Regionerna/länen kommer att äga rum i 
november. 

IT-spåret Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022 
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun 
Campus I12 och Samordningsförbundet Finnveden, 
Södra Vätterbygden och Höglandet. 

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga 
och arbetslösa i Jönköpings län. 

Arbetet ute i kommunerna och med Ung Drive har 
pågått under sommaren enligt plan.  

 

Kunskap och innovation 

Inriktningsmål Innovation och kunskap 

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

hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.  
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Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning 

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

sig rikssnittet.   

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

• Antalet platser på länets yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande till genomsnittet de 

senaste tre åren.  

• Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år.  

• Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras jämfört med 

föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta vidare med systemet BRP+ 
(bruttoregionprodukt) 

Arbetet fortsätter inom BRP+ med Workshop nr 2 
(Reglab). 

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka 
och utveckla kompetensen. 

Regional utveckling har haft dialog med 
Arbetsförmedlingen, Skärteknikcentrum och IF 
Metall. Målgruppen för valideringen är planerad att 
gälla utrikesfödda kvinnor/kvinnor. Den juridiska 
aspekten måste utredas innan vidare arbete kan 
göras. Oklart om regionala medel får riktas direkt 
mot företagen eftersom förordning saknas. 

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla 
råd har gjorts. 

Verka för att inrätta ett Industriellt 
utvecklingscentrum IUC 

Ny VD är anställd på Träcentrum i Nässjö, som också 
är ett IUC (det enda i vårt län).  

 

Livsmiljö 

Inriktningsmål Livsmiljö  

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 - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning 

• Länets negativa inrikes flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto. 

 

Aktiviteter Analys 

Filmbyn Småland Ny ansökan inkommen för beslut i ANA i september. 

Hållbar turismutveckling och friluftsturism Arbete pågår enligt plan. Lägesrapport är levererad 
till regionen i juni. 

I samråd med spelkulturens aktörer genom en 
förstudie bilda ett spelkulturinstitut 

Dialog med politiken ska genomföras innan fortsatt 
planering,  

Skapa förutsättningar för konstutövare Arbete pågår. 

Projekt Vandringsleder i Småland Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i juli från 
Mullsjö kommun som är värd för projektet. 
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Internationellt arbete 

Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det 

internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet. 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Arbete med våra fyra fokusområden fortlöper i olika 
takt. E-handel och logistik har fått mycket fokus i och 
med en pågående ansökning för ett ERUF projekt 
som direkt gynnar området. Ett nytt fokusområde 
har kunnat växa fram i länet genom etablering av ett 
datacenter i Mariannelund. På sikt en betydande 
finansiell investering som också kommer att 
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för 
att säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom 
pågår ansträngningar att få igång ett fokuserat 
arbete mot tio befintliga utlandsägda bolag och 
stötta dem i sina planer på eventuella expansioner 
och att dessa verkligen hamnar i Sverige och inte på 
en site i annat land. 

Model EU Model EU är ett rollspel med syfte att ge 
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i 
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett 
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa 
Direkt Jönköping. Klasser från Jönköpings län samt 
Halland träffades under rollspelet iklädda roller som 
parlamentariker från olika länder och partigrupper.  

Europaveckan Europaveckan äger rum v. 19 i samverkan med 
länets kommuner. 

Be Global Arbetet fortgår i projektet enligt plan. Likaså är 
beslutsprocessen igång för Region Jönköpings läns 
medfinansiering inför fortsättningsprojektet 
"Beglobal 2.0" med start 2019-05-01. Ärendet 
förväntas kommer för beslut i ANA. 

Nära kopplat Beglobal finns också länets arbete inom 
"Regional Exportsamverkan" RES. Arbetet fortgår 
och ansökan om medel från Tillväxtverket för vårt 
läns etablering av RES förväntas insändas under 
september. 
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Utbildning och kultur 

Medborgare och kund 

Strategiskt mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla 

länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande. 

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

kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla 

kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Publik Smålands Musik och 
Teater - Kulturhuset Spira 

41 000 41 481 Teaterföreställningen "Den sista Elden" skulle 
ha spelats under april men har flyttats till 
hösten. 
Den säsongsplan som låg till grund för budget 
och tertialmål har genomgått ett antal 
förändringar på grund av det negativa 
ekonomiska resultatet för Smålands Musik 
och Teater 2017. Vissa föreställningar har 
flyttats, andra har strukits. Prognosen för 
helåret pekar dock på att verksamheten når 
målet under förutsättning att försäljningen 
fortsätter att hålla planen. 

 Publik Smålands Musik och 
Teater - utanför kulturhuset 
Spira 

11 600 12 817 Målet uppfyllt. 

 Publik vid föreställningar för 
barn och ungdom 

15 000 15 098 Målet uppfyllt. 

 Andel kommuner inom 
länet där det varit 
föreställningar eller annan 
kulturverksamhet 

84% 100% Kultur och utveckling samt Smålands Musik 
och Teater har bedrivit verksamhet i alla 
länets kommuner. 

Process och produktion 

Utbildning Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 2017 

Egna folkhögskolor - elevveckor 14 700 16 087 -1 387 14 740 

Övriga folkhögskolor - elevveckor (enbart år) 0 0 0 33 625 

Uppdragsutbildning - folkhögskolor - elevveckor 1 072 607 465 2 334 

Summa 15 772 16 694 -922 50 699 

  
    

 Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 14 720 13 966 754 13 990 

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 2 431 2 697 -266 2 829 

Summa 17 151 16 663 488 16 819 
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Det har varit en god tillströmning av elever vid folkhögskolorna och vid naturbruksgymnasierna. 

Antalet deltagare i etableringskursen för nyanlända vid Värnamo folkhögskola har dock minskat  

jämfört med föregående år. 

     

     

     Smålands Musik och Teater  Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 2017 

Totalt antal publik 54 298 49 786 4 512 103 415 

Totalt antal föreställningar 333 357 -24 644 

Publik per föreställning 163 139 24 161 

     Publikantalet visar att Smålands Musik och Teaters utbud är attraktivt och tas emot på ett 

positivt sätt. Trots att vissa föreställningar under den första delen av året har flyttats eller 

strukits har det totala publikantalet ökat jämfört med föregående år. 
   

   

Ekonomi  

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnden 
för Arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet 

0 tkr 13 163 tkr Verksamhetområde Utbildning och kultur 
+3,5 mnkr, Centrala anslag +9,6 mnkr 

 Prognos nämnden för 
Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

0 tkr 10 100 tkr Verksamhetsområde Utbildning och kultur 
+2,1 mnkr, Centrala anslag + 8,0 mnkr  

 

 Verksamhetsområde, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Aug 2018 Prognos 2018 

41 Utbildning och kultur -0,7 -2,6 3,5 2,1 

10 Regionens åtagande/centrala poster 13,1 1,5 9,6 8,0 

Totalt ANA nämnd  12,3 -1,2 13,1 10,1 

 

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 13,1 miljoner kronor för ANA nämndens 

områden. Nettokostnaderna 2018 är i nivå med föregående år.  

 

Verksamhetsområdet Utbildning och kulturs budgetavvikelse är plus 3,5 miljoner kronor. Den 

största delen av överskottet kan hänföras till de egna folkhögskolorna. Smålands Musik och 

Teater har ett mindre underskott (-0,2 mnkr). Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt 

stabil. 

För Centrala anslag redovisas: 

- Bidrag och stöd till olika organisationer 

- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 

- Nämndens egna kostnader 
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- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

Centrala anslag visar på en positiv budgetavvikelse totalt 9,6 miljoner kronor. Överskottet t o 

m augusti beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel jämfört med budgeten som är 

periodiserad i tolftedelar. Kostnaderna avseende projektmedel bokförs vid beslutstillfället och 

kan därför variera under året. Mindre överskott finns på ett par av anslagen där hela 

budgetanslaget inte är intecknat i form av fasta bidrag. För det nya anslaget avseende 

valideringscheckar är ännu inget utbetalt, vilket innebär ett överskott på 0,5 miljoner kronor. 

Även kostnaderna för sommarpraktikanter har hittills varit små jämfört med budgetanslaget 

på 0,6 miljoner kronor. Nämndens egna kostnader ligger i nivå med budget. Erhållna 

statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 

 

Prognosen helår för ANA nämnden är plus 10,1 miljoner kronor, vilket är 11,2 miljoner 

kronor bättre än 2017 års utfall.  

 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet Utbildning och kultur är plus på 2,1 miljoner 

kronor. För egna folkhögskolor prognostiseras en budgetavvikelse på plus 2 miljoner kronor. 

Avvikelsen förklaras till största delen av att etableringskursen för nyanlända har gett ett 

intäktsöverskott. Etableringskursens omfattning ser ut att minska under resten av året. I 

prognosen är intäkterna beräknade på hittills tilldelad nivå. Årsprognosen för Smålands Musik 

och Teater är minus 0,8 miljoner kronor, vilket förklaras av att konferensverksamheten inte 

når intäktskravet samt att hyresintäkterna är något lägre än beräknat. 

 

Prognosen för övrig kulturverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner 

kronor, vilket främst förklaras av ökade statsbidrag till regionbiblioteksverksamheten. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Förskjutningar av planerade byggnationer, 

och därmed inte några förhöjda hyresnivåer, gör att prognosen även för innevarande år 

kommer att vara positiv. Höstens antagning visar att ett ökat antal elever valt 

naturbruksgymnasierna i vårt län. Prognosen kommer att presenteras för utvecklingsrådet i 

oktober. 

 

Prognosen för centrala anslag plus 8 miljoner kronor, där överskott förväntas för ett par av 

anslagen för verksamhetsstöd och bidrag eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av 

fasta bidrag. Det nya anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna 

utnyttjas då det är oklart om regionala medel får riktas direkt mot företagen eftersom 

förordning saknas. 

För helåret 2018 förväntas ett mindre överskott för de delar som avser bidrag och 

sommarpraktikanter. Helårsprognosen för utnyttjande av projektmedel innehåller en del 

osäkerhet, men i nuläget görs bedömningen att ett överskott i storleksordningen 6 mnkr 

kommer att finnas på detta anslag (som uppgår till 14 mnkr). När det gäller projektmedel 

prioriteras användningen av de statliga 1:1-medlen och redovisningen av dessa ingår inte i 

regionens räkenskaper. Tillgängliga 24 mnkr för 1:1-medel förväntas förbrukas under året. 

Nämndens egna kostnader förväntas även fortsatt vara i budgetbalans. Statsbidragen förväntas 

uppgå till budgeterad nivå. 
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Samhällsplanering 

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

många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och attraktiva miljöer. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete inom vår regionala 

projektorganisation som arbetar med 

Sverigeförhandlingen 

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018. 

Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller 

på att färdigställas. 

Nordic Infra Center Projektet löper på och arbetet med att projektet ska 

upparbeta sina kostnader samt uppnå sina mål har 

fullt fokus. Projektet planerar att lämna in en 

ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning. 

Framtagande av en länsplan för regional 

transportinfrastruktur 
Regeringen har fastställt de ekonomiska ramarna för 

de regionala transportplanerna och innehållet i 

planen för Jönköpings län kommer har fastställts av 

Regionfullmäktige. 

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan 

för att integrera och stärka klimat- och 

miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för 

perioden 2017-2020. 

Under augusti uppdateras planen för att under 

september skickas in till Tillväxtverket. 

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande 

bredband från ett robust nät. Ta fram en regional 

bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål 

Arbete med en bredbands- samt en 

digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på 

konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten 

2018. 

Den digitala agendans insatsområden Se ovan. 

Utredning av investeringskostnader för hushåll och 

företag 
Förstudien var klar i slutet av januari 2018.  

Kollektivtrafik 

Medborgare och kund 

Strategiskt mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor -

 för hållbar utveckling 

Framgångsfaktor: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prisvärdhet 50% 45% Enkäten som resultatet bygger på är 
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att 
resultatet har sjunkit. Förslag till nya 
målvärden finns framtagna till nästa års 
budget. Resultatet har dock förbättrats något 
jämfört med föregående tertial. 
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Framgångsfaktor: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - allmän trafik -
 alla länsbor 

60% 52% Enkäten som resultatet bygger på är 
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att 
resultatet har sjunkit. Förslag till nya 
målvärden finns framtagna till nästa års 
budget. Resultatet är på samma nivå jämfört 
med föregående tertial. 

 Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - allmän trafik -
 resenärer 

73% 63% Enkäten som resultatet bygger på är 
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att 
resultatet har sjunkit. Förslag till nya 
målvärden finns framtagna till nästa års 
budget. Resultatet har dock förbättrats något 
jämfört med föregående tertial. 

 Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - serviceresor 

85% 81% Resultatet är förbättrat jämfört med tertial 1. 

Process och produktion 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktor: Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Trafikutbud med högt 

resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal påstigande/mil 9 9 Målet nås även om resultatet är lägre än 
första tertialet. Under sommaren är det färre 
resenärer. 

 Antal resor Ökning 
med 2% 

1,2% Resandet totalt har ökat med 1,2%. Ökningen 
har kommit under sommaren och hela 
ökningen beror på resandet med 
sommarlovskortet. Utan det hade det varit en 
minskning med ca 0,5%. 

Nettoökningen av resorna med 
sommarlovskortet är ca 20% under 
sommarmånaderna. 

Statistiken för resandet inom Västtågen har 
justerats med siffrorna från 
kundräkningssystemet som finns ombord. Här 
återfinns en stor ökning av resandet. 
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Länstrafik (tusental) Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 

Antal resor - buss och 
tågtrafik 

14 534 14 387 1,0% 

Andel regelbundna 
resenärer (% av länets 
inv) 

24% 23% 1% 

Serviceresor (tusental) 449 442 1,6% 

Färdtjänstresor 358 334 7,2% 

Sjukresor 91 108 -15,7% 

 

Antalet resor i tabellen avser alla resor inklusive skolkortsresor. I tabellen syns en viss 

överflyttning av sjukresor till färdtjänstresor pga. regeländringen om färdtjänst till vården 

 

Ekonomi 

Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnden 
för Trafik infrastruktur och miljö 

0 tkr 5 001 tkr Verksamhetsområde Länstrafiken: + 4 588 tkr, 
Centrala anslag: + 413 tkr. 

 Prognos nämnden för Trafik 
infrastruktur och miljö 

0 tkr 1 800 tkr Verksamhetsområde Länstrafiken: + 1 000 tkr, 
Centrala anslag: + 800 tkr. 

 

 Verksamhetsområde, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Aug 2018 Prognos 2018 

60 Länstrafiken -44,1 -34,6 4,6 1,0 

10 Regionens åtagande/centrala poster 3,4 1,4 0,4 0,8 

Totalt TIM nämnd  -40,7 -33,2 5,0 1,8 

 

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 5 miljoner kronor för TIM nämnden. 

Nettokostnaderna i nivå med föregående år. Exklusive intäkter för viten har nettokostnaderna 

ökat med 1 % 2018. 

Verksamhetsområdet Länstrafikens budgetavvikelse efter augusti månad är plus 4,6 miljoner 

kronor. Länstrafikens trafikkostnader övertiger budget med ca 7,5 miljoner kronor på grund 

av höga indexutfall, framförallt på bränsle. Kostnaderna för ersättningsbussar är 14 miljoner 

kronor tom augusti, vilket förklaras av inställda Krösatåg samt inhyrda förare på grund av 

förarbrist. Det positiva överskottet förklaras främst av höga intäkter för stora kvalitetsviten 

från entreprenörer samt fortsatt stora kvalitetsviten inom Serviceresor. Biljettintäkterna har 

minskat under sommaren som följd av fritt resande med sommarlovskortet. Intäktsbortfallet 

har kompenserats med statsbidrag, vilket sammantaget genererat ett överskott. Inom 
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Serviceresor är egenavgifterna något lägre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst har ökat 

samtidigt som det finns ett överskott på sjukresor, vilket tyder på att regeländringen om 

färdtjänst till vården fått större effekt än budgeterat.  

I centrala anslag redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i helårsbudget), 

projektmedel och avgift för deltagande i nätverk (3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3 

mnkr). Centrala anslags budgetavvikelse efter augusti månad är plus 0,4 miljoner kronor. 

Små överskott finns för nämndens egna kostnader och för projektmedel. 

Prognosen helår för TIM nämnden är plus 1,8 miljoner kronor 

Helårsprognosen för verksamhetsområde Länstrafiken är plus 1 miljon kronor. 

Bedömningen är att Länstrafiken som helhet har en budget i balans även om det finns poster 

som dras med underskott. Trafikkostnaderna inom allmän trafik prognostiseras göra ett 

underskott på grund av fortsatt hög indexutveckling samt kostnader för ersättningsbussar 

inom Krösatågen. Dessutom blir utfallet för Västtågen högre än budgeterat. Dessa underskott 

vägs upp av intäkter från viten och från statsbidrag för sommarlovskortet. Serviceresor 

prognostiseras hålla budget och ge ett överskott främst som följd av vitesintäkter. 

Centrala anslags helårsprognos plus 0,8 miljoner kronor.   

För helåret 2018 förväntas ett visst överskott för projektmedel. För nämndens egna kostnader 

förväntas budgetbalans för helåret. 

Framgångsfaktor: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Skattesubventionsgrad -
 allmän trafik 

60 % 63% Lägre intäkter i förhållande till kostnader 
under sommarmånaderna gör att 
skattesubventionsgraden ökar något per 
augusti. Som följd av prishöjningar på 
biljetter/kort och åtgärdsprogram på 
kostnadssidan har dock 
skattesubventionsgraden minskat något 
jämfört med föregående år och närmat sig 
målvärdet. 

 Kostnad per resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
16,25 
kr/km 

16,57  
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. 
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MEDARBETARE 
Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Medarbetarsamtal 90% 84% Målet är delvis uppnått för regionen som 
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att 
nå måluppfyllese för 2018. 

 Kompetensutvecklingsplan 90% 79% Målet är delvis uppnått för regionen som 
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att 
nå måluppfyllese för 2018. 

 Personalhälsa - sjukfrånvaro 4,9% 5,0% Sjukfrånvaron är högre i jämförelse med 
samma period (jan-aug) föregående år. De 
flesta verksamhetsområden har en högre 
sjukfrånvaro och uppnår inte målet. Sett till 
personalgrupp har totalt 10 grupper, bl a 
sjuksköterskor. läkare och psykologer en lägre 
sjukfrånvaro medan övriga 10 grupper bl a 
vårdadministratörer, biomedicinska 
analytiker, undersköterskor/skötare och kök 
och service har en högre sjukfrånvaro jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron i 
procent sett till enbart det andra 
tertialet 2018 är på samma nivå som samma 
period föregående år, vilket kan indikera att 
ökningen under årets fyra första månader 
delvis berodde på den relativt omfattande 
influensaperioden. Arbete pågår i 
verksamheterna för att minska sjukfrånvaron 
genom bland annat upprättande av 
handlingsplaner, åtgärder, aktiviteter och 
utbildningsinsatser 

Framgångsfaktor: Kompetensförsörjning  

Aktiviteter Analys 

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram 
under 2018 

Kompetensförsörjningsplan är framtagen och 
verkställs i verksamheten under hösten.  

Införa en regiongemensam rekryteringsenhet för 
samordning av rekrytering av viss hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Enheten under uppbyggnad och påbörjar sitt arbete 
under oktober.  

Tillsammans med JU arbeta för att en 
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning 
startas 

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan 
och samarbete med JU om ansökan ska vara klar 
senast 2019. 

Utökning av AT-tjänster med 10 stycken under 2018.  Utökning är genomförd.  

Utreda förutsättningar för och införa en karriärtjänst 
för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt 
arbete  

Förutsättningarna för karriärsjuksköterskorna är 
framtagna och tillsättningen av de första 50 pågår i 
berörda verksamhetsområden. 

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning 
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings 

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att 
omformas och utvidgas med förankring i högsta 
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Aktiviteter Analys 

Universitet ledningar. Nära samverkan sker även med Li U. 

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala 
vård- och omsorgscollege i hela länet. 

Samarbete sker kontinuerligt. Gemensam 
organisation för vård- och omsorgscollege i länet 
från och med hösten. 

Justering av rekryteringstillägget för nattjänstgöring Genomfört från och med januari. 

20 extratjänster finansieras genom anställningsstöd 
via arbetsförmedlingen. 

Pågår och i nuläget finns totalt 14 pågående 
placeringar. 

Framgångsfaktorer: Hälsa och arbetsmiljö, Chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Ta tillvara arbetssätt från pågående 
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland 
annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och 
sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. 

Pågår enligt plan 

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer 
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt 
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och 
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med 
psykisk ohälsa. 

Pågår enligt plan 

Använda minienkäter för att följa upp insatser i 
handlingsplanen från Medarbetar- och 
säkerhetsundersökningen 

Enkät finns framtagen. De enheter som valt att 
genomföra enkäten gör det under hösten.  

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt upp 
riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera 
diskriminering och trakasserier. 

Regionens och verksamhetsområdenas 
ledningsgrupper har tagit upp frågan. Frågan ska tas 
upp på arbetsplatsträffar i verksamheterna under 
hösten. 

Nätverk för engagerat ledarskap Pågår enligt plan. Alla chefer deltar i den 
regiongemensamma satsningen nätverk för 
engagerat ledarskap. 

 

Framgångsfaktor: Lönebildning och anställningsvillkor 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller 
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller 
prövas 

Sker via förberedelser för pilot av arbetstidsmodell 
80-10-10 vid några verksamheter inom medicinsk 
vård och kirurgisk vård.  

Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter 
65 års ålder 

Översyn pågår. 

Utbildning och genomgång inför löneöversyn. 
Utbildning för chefer tillsammans med HR för 
nylönesättning. 

Genomförs årligen. 

Utreda förutsättningar för hur resursenheter 
liknande den i Värnamo kan införas i Eksjö och 
Jönköping 

Verksamhetsområde medicin utreder/utvärderar 
resursenhet i Värnamo och utifrån detta kommer 
förutsättningar till fortsatt utveckling av 
resursenheter i länet att analyseras. 
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Aktiviteter Analys 

Arbeta med att kunna erbjuda heltid  Arbetet med Heltid som norm pågår enligt plan. De 
önskemål som inkommer hanteras enligt den 
framtagna rutinen. 

 

Region Jönköpings län 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 179 faktiska årsarbetare under jan - aug 2018 jämfört 

med samma period 2017. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. 

Ökningen av anställda årsarbetare är 251 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 71 

årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre. 

Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 2018-2017 

 Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda 212 

Ökning av visstidsanställda 55 

Minskning av timavlönade -16 

Summa förändring årsarbetare 251 

Ökad sjukfrånvaro -29 

Ökad FL/VAB -20 

Ökad övrig frånvaro -22 

Summa ökning av frånvaro (färre i arbete) -71 

Ökning av faktiska årsarbetare  179 

 

Nästan alla verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma 

period föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar 

den interna fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. 

Ökningen jämfört med samma period föregående år beror även på den ökning som skedde 

under slutet av 2017 och som verksamheterna burit med sig i ingången av 2018.  

Uppdelat på personalgrupp så är det framförallt en minskning av vårdadministratörer medan 

minskningen i gruppen kurator m fl beror på omkodningar där färdtjänsthandläggare och 

biståndsbedömare som tidigare kodats i den gruppen har flyttats till gruppen handläggare och 

administratörer. Störst ökning är det inom grupperna ST-läkare, sjuksköterskor samt 

handläggare och administratörer.  

Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens 

första kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2018 

uppdelat per personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det 

påverkas av nya medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar 

förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad 

frånvaro innebär färre i arbete och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde 

kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare 

och frånvaro tillsammans) 
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Personalgrupp Faktiska årsarb 
genomsnitt 
jan-aug 2018 

Förändring 
årsarb jämfört 
samma period 
2017 

Förändring 
frånvaro 
årsarb jämfört 
samma period 
2017 

Förändring 
faktiska årsarb 
jämfört samma 
period 2017 

Administration vård 554 -3 4 -7,4 

AT-läkare och underläkare ej leg 149 17 -1 18,4 

Biomedicinska analytiker m fl 241 5 4 1,4 

Handläggare och administratörer 703 53 6 47,8 

Kurator m fl 136 -9 0 -8,4 

Kök och service 392 4 4 -0,4 

Ledningsarbete 412 14 0 13,4 

Psykologer 97 7 6 0,4 

Fysioterapeut/ arbetsterapeut 306 0 0 -0,3 

Sjuksköterskor 2250 46 19 26,7 

Specialistkompetent läkare 584 -7 -9 2,3 

ST-läkare och underläkare leg 297 38 -2 39,5 

Tandhygienist 78 -3 -2 -1,1 

Tandläkare 151 5 6 -1,1 

Tandsköterskor m fl 300 15 4 10,8 

Teknisk personal och hantv 376 15 1 13,8 

Undersköterska/Skötare m fl 1375 25 18 7,6 

Utb fritid och kultur 252 23 13 9,7 

Övrig rehab och förebygg arb 122 7 2 4,9 

Övrig vård- och omsorgsarbete 74,5 0 -1 1,4 

Summa 8 848 251 71 179 

 

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet 2018 till ca 125,6 

miljoner kronor, vilket är ca 2,6 miljoner kronor högre än motsvarande period 2017. 

Kostnaden har ökat inom primärvården och den somatiska vården medan den har minskat 

inom psykiatri och röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och 

med andra tertialet ca 2,2 miljoner kronor, vilket är något lägre än förra året vid samma tid. 

Kostnaden för inhyrd personal hittills under 2018 motsvarar 3,9 procent av 

personalkostnaderna. Det är högre än den nationella indikatorn för oberoende av hyrpersonal 

för 2019, som ligger på 2 procent men en förbättring jämfört med helår 2017, där andelen låg 

på 4,3 procent. Arbetet med att nå oberoende i verksamheterna sker genom bland annat 

handlingsplaner, delmål och utökning av antalet AT-läkare och ST-läkare vilket väntas ge 

positiva resultat. Ett trendbrott är att sett till enbart tertial 2 så är det en minskning av 

hyrkostnaderna jämfört med motsvarande tertial 2017. 
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MILJÖ, STÖD OCH SERVICE 
Strategsikt mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktor: Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Avtalstrohet inköp 90% 94% Fortsatt god måluppfyllelse 

Hållbarutveckling 2017-2020  

Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom 

programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. 13 av 27 

mål/mätetal följs för närvarande upp tertialvis. Resultatet per augusti 2018 visar att fyra av 

målen uppnås, fyra av målen delvis uppnås och att fem av målen inte nås. 

Energi: inom energiområdet sker minskning av Region Jönköpings län värmeförbrukning, 

med prognos att årsmålet på max 86,5 kWh/m2 uppnås. Genomförda 

energioptimeringsprojekt har tillsammans med gynnsamt väder bidragit till minskningen. 

Samtidigt har den varma sommaren inneburit extra stort behov av kyla i våra fastigheter, 

vilket höjt prognosen för elförbrukningen över målnivån för 2018. 

Tjänsteresor: användning av privatbil i tjänsten ökar totalt sett och inom fem 

verksamhetsområden av tio. Även användningen av bilpoolsbilar ökar under perioden. En 

fortsatt viktig åtgärd är att de nya riktlinjerna för möten och resor aktivt kommuniceras ut 

inom respektive verksamhetsområde.  

Andelen miljöbilar (miljöbilsdefinition 2013) inom regionen är relativt oförändrade på ca 75 

procent. Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt bonus-malus system i kraft, med nya definitioner av 

vad som vad som betraktas som miljöbil (bonus). Inför nästkommande år behöver målet 

justeras så att det speglar ny definition liksom prioriteringarna i av Region Jönköpings län 

drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon).  

Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt 

Sunda Hus) på 80 procent är högt ställd. Handlingsplan för att öka andelen pågår.   

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad 

andel svenskodlad frukt och grönsaker och ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på 

kriterier för hållbart fiske. Arbete pågår för att ytterligare prioritera inköpen av svenskt kött, 

vilket också avspeglas i att vi närmar oss målsättningen på 90 procent svenskproducerat 

oberett kött, mjölk och ägg. Resultatet har också förbättrats när det gäller andel ekologiska 

livsmedel, bland annat genom fokus på omställning av icke-ekologiska produkter med de 

största inköpsvolymerna.   
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Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller andelen vegetariska portioner i 

restaurangerna. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av 

de vegetariska alternativen.   

Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad energi 
värmeförbrukning 

86,5 
kWh/m2 

80,2 
kWh/m2 

Positiv utveckling till följd av gynnsamt väder i 
kombination med utförda 
energioptimeringsprojekt. 

 Levererad energi 
elförbrukning 

78,5 
kWh/m2 

82,4 
kWh/m2 

Elförbrukning hittills i år är högre än senaste 
åren p.g.a. den extremt varma sommaren 
som inneburit stort behov av kyla i våra 
fastigheter. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya byggnader, med utförd förstudie och 
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-noll-
energihus för levererad energi. 

Tas med vid projektering av byggnader. 

Olika status beroende på ny- eller 
ombyggnadsprojekt. 

Energironder ska genomföras regelbundet enligt 
fastställd plan i samtliga verksamheter i 
organisationen. 

Tidsplan är satt. Checklista och rutin är under 
framtagande. Arbetet ska presenteras på tre 
miljöombudsträffar i oktober. Planen är att allt ska 
vara klart och igångsatt innan jul. 

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil) 

-10 % 4 % Ökad användning av privatbil i tjänsten. 
Fortsatta åtgärder genom bl a förstärkt 
information kring nya riktlinjer för möten och 
resor. 

 Tjänsteresor, antal km 
poolbil (korttid) 

-10 % 1,6 % Bilpoolsanvändningen ökar något totalt sett, 
ökningar motiveras i flera fall av utvidgade 
uppdrag, t ex primärvårdens 
samordningsansvar som medför fler resor. 

 Andel miljöbilar inom 
regionen 

80 % 74,4 % Relativt oförändrad andel miljöbilar 
(MB2013). Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt 
bonus-malus system i kraft, med nya 
definitioner av vad som vad som betraktas 
som miljöbil (bonus). Behov av att justera mål 
(och mätetal) inför kommande år. 

 

Aktiviteter Analys 

Fordon ska köpas in i enlighet med 
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand 
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd 
drivmedelsstrategi. 
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Aktiviteter Analys 

strategi. 

Laddstolpar till elbilar för besökande och personal 
ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid våra 
fastigheter. År 2018 bör huvuddelen av våra 
motorvärmare vara bortplockade efter en 
behovsanalys och dess ledningar frigjorda till förmån 
för elbilar. 

Förslag på utbyggnad av laddstolpar håller på att tas 
fram. En genomgång med nätägare för att lokalisera 
möjliga nätanslutningar har gjorts för våra 
anläggningar i Region Jönköpings län. Behovet av 
antal laddningspunkter för elfordon har kartlagts 
tillsammans med länstransporter och miljö. Ett 
förslag på uppbyggnad av hela Regionens 
elbilsladdning finns framme att presentera till 
månadsskiftet oktober/november. 

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i 

produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel A- och B-klassade 
byggmaterial vid om- och 
nybyggnation. 

80 % 65,3 % Handlingsplan för att öka andelen A och B-
klassade byggmaterial pågår. 

Uppdrag/mål: 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 

90 % 87,7 % Ökad andel med ca två procentenheter sedan 
föregående uppföljning. Ytterligare ökning 
väntas efter särskild prioritering av inköp av 
svenskt kött under sommaren och framöver. 
Arbetsgrupp med deltagare från alla tre 
köken jobbar med inköpsfrågan. 

 Andel svenskodlad frukt och 
grönt 

16 % 31,5 % Mål uppnås med råge. 

 Andel MSC-märkt fisk och 
skaldjur 

66 % 83,5 % Mål uppnås. 

 Andel ekologiska livsmedel 50 % 41,6 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 

 Andel kaffe, te och kakao 
med sociala och etiska krav 

90 % 91,2 % Mål uppnås. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong Detta arbetas med kontinuerligt.  
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Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i 

våra restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel hälsofrämjande 
fikautbud för möten/konferens 

20 % 19 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 

 Andel vegetariska portioner 
i regionens restauranger 

18 % 16,8 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 
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EKONOMI, Region Jönköpings län 
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat 

 Ekonomi i balans 0 tkr 63 919 tkr 

 Prognos 0 tkr 230 000 tkr 

 

Tertialresultatet bättre än budget  

Efter andra tertialet är resultatet ett överskott på 340 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner 

kronor bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 52 

miljoner kronor lägre än periodbudget. Till och med augusti har totalt 147 miljoner kronor för 

nya riktade statsbidrag erhållits. Skatter och generella statsbidrag visar 3 miljoner kronor 

sämre än budget. Finansnettot för tillgångar visar 8 miljoner kronor bättre än periodbudget, 

främst beroende på högre utdelning. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 7 

miljon kronor bättre än periodbudget. Resultatet till och med augusti är 65 miljoner kronor 

sämre än förra året vid samma tid trots att 2018 innehåller en reavinst för försäljning av 

fastighet med 27 miljoner kronor. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat) är 48 

miljoner kronor sämre än augusti 2017. 

 

Årsprognosen i nivå med budget  

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 15 

miljoner kronor högre än den reviderade budgeten på 215 miljoner kronor. Däremot är det en 

resultatförsämring mot 2017 med 136 miljoner kronor. I prognosen ingår riktade statsbidrag 

med 225 miljoner kronor för nya överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka 

20 miljoner kronor högre än budget eftersom det tillkommit ytterligare ett bidrag under 2018. 

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 415 miljoner kronor vilket är 60 miljoner kronor 

lägre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 10 682 miljoner kronor som är 

2 miljoner kronor lägre än budget. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat) 

beräknas därmed till 267 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor bättre än budget.  

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 192 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner 

kronor sämre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 229 miljoner 

kronor vilket är 11 miljoner kronor bättre än budget. 
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Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatter och generella statsbidrag.  

Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna 

(inklusive försäljning av fastigheter med mera) överstiger resultatet exklusive avskrivningar 

med 200 miljoner kronor.  Egenfinansieringsgraden blir 75 procent, vilket är något bättre än 

budgeten på 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med 

egna medel med 240 miljoner kronors marginal. 

 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
2:2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
2:2017 

Bokslut  

2017 

Intäkter  1 638 2 474  1 442 2 236 

Kostnader  -8 194 -12 512  -7 686 -11 854 

Avskrivning  -249 -377  -260 -398 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-6 805 -10 414 60 -6 503 -10 016 

 

Skatteintäkter  5 604 8 405 -50 5 413 8 154 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 1 515 2 276 48 1 453 2 175 

Verksamhetens resultat  314  268 58 362 313 

Finansnetto tillgångar  179 192 -54 168 218 

Finansnetto skulder/pensioner  -153 -229 11 -125 -165 

Årets resultat  340 230 15 405 366 

 

Prognosen för verksamhetens nettokostnad förutsätter åtgärder i vissa 

verksamheter 

Nettokostnaden beräknas bli 10,4 miljarder kronor, vilket är 60 miljoner kronor lägre än 

budget. Nettokostnadsökningen blir 4,0 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på 

4,6 procent. För att nettokostnaden ska hamna på denna nivå krävs att planerade åtgärder i 

hälso- och sjukvården får effekt vilket också förutsätter att de riktade statsbidragens insatser 

inte innebär ytterligare ökade kostnader. 

Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 3,4 procent.  
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -151 -191 -11 287 -1,7 
 varav verksamhetsområden -119 -150 -9 476 -1,6 
 varav centralt -32 -41 -1 811 -2,3 
     
ANA 13 10 -495 2,0 
 varav verksamhetsområde 3 2 -442 0,5 
 varav centralt 10 8 -53 14,8 
     
TIM 5 2 -1 291 0,1 
 varav verksamhetsområde 5 1 -1 281 0,1 
 varav centralt 0 1 -10 9,7 
     
RS 59 55 -2 711 2,0 
 varav verksamhetsområden 15 11 -2 477 0,5 
 varav centralt 44 44 -234 18,8 
     
RSÖ 123 182 -234 77,6 
 varav riktade statsbidrag 69 103 -196 52,1 
 varav internränta/avskrivning mm 36 55 15 379,5 
 varav pensioner mm 18 24 -53 46,0 
     
RF 3 2 -16 14,7 

Totalt 52 60 -16 033 0,4 

 

Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras ovan i 

avsnitten Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  

Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens 

ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens 

övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del reavinst på 

försäljning av fastighet i början av 2018. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 

182 miljoner kronor för 2018. En del av avvikelsen beror på att Länssjukhuset Ryhov är 

färdigavskrivet, den budgeten ligger centralt i väntan på att pågående byggnationers 

avskrivningskostnader ska täckas av det budgetutrymmet. Den största delen, 103 miljoner 

kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar centralt. 25 miljoner kronor avser statsbidrag 

och överenskommelser som pågått under flera år och 78 miljoner kronor avser nya 

statsbidrag/överenskommelser som kom inför 2018. Detta överskott kompenserar den 

negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och sjukvård och gör att prognosen för 

verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv budgetavvikelse på 60 miljoner kronor. 

 

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning 

Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,1 procent. Avtalsökningen inklusive helårseffekt 

från 2017 utgör 3,0 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 47 miljoner 

kronor högre än avtalsökningen. Kostnaden för inhyrd personal uppgår efter andra tertialet till 
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126 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än samma period 2017. Om man ser 

enbart till andra tertialet ligger det på samma nivå som 2017, så ökningstakten verkar ha 

stannat av. 2017 blev totalkostnaden 203 miljoner kronor. Kostnaden har ökat inom 

primärvården och inom den somatiska vården medan en minskning har skett inom psykiatrin 

och medicinsk service, främst radiologin. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, 

är till och med andra tertialet 2,2 miljoner kronor, vilket är en liten minskning mot förra årets 

2,3 miljoner kronor vid samma tid. 

 

Skatteintäkterna når inte budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 406 miljoner kronor 2018 vilket är 49 miljoner kronor 

lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning 

i augusti, vilken var 9 miljoner kronor lägre än i aprilprognosen. 

 
Generella statsbidrag och utjämning bättre än väntat  
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr Tertial 2 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 2 

2017 

Bokslut  

2017 

Inkomstutjämning 1 122 1 683 -3 1 099 1 648 

Kostnadsutjämning -217 -325 -6 -195 -292 

Regleringsbidrag/avgift -72 -108 61 -93 -140 

Läkemedelsbidrag 633 953 -7 601 898 

Välfärdsmiljard flyktingar 44 65 0 41 61 

Livmoderhalsscreening 3 5 0 0 0 

Långtidsarbetslösa 1 2 2 0 0 

Summa 1 515 2 276 48 1 453 2 175 

 

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2018 ger regionen nästan 976 miljoner 

kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen 

kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 27 

miljoner kronor. Regionen beräknas även få del av vinst/förlustmodellen för Hepatit-C med 

knappt 4 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2018 beräknas därmed till knappt 953 

miljoner, vilket är 7 miljoner kronor lägre än budget.  

Bidragen och avgifterna inom utjämningssystemet visar 52 miljoner kronor bättre än budget 

på årsbasis, där den största avvikelsen avser regleringsavgiften vilken blir 61 miljoner kronor 

bättre än budget. 

Välfärdsmedlen 2018 är på totalt 2 300 miljoner kronor till landstingen. De består av 900 

miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 32 miljoner 

kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 400 miljoner 

kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 65 miljoner kronor av dessa vilket 

särredovisats i tabellen ovan. 

Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 

hälsa får landstingen 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid 
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fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt 

bidrag då det 2019 kommer ingå i regleringsbidraget/avgiften.  

Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2018 500 miljoner kronor till kommuner och 

landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från 

arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak kopplad till antalet extratjänster. Av medlen till 

landstingen/regionerna på 75 miljoner kronor fick regionen 2,2 miljoner kronor.  

 

Finansnettot sämre än budget 

Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 180 miljoner 

kronor, vilket är 8 miljoner kronor bättre än budget. På helår beräknas finansnettot uppgå till 

192 miljoner kronor. Det är 54 miljoner kronor lägre än budget, där 70 miljoner kronor avser 

högre kostnader för realisationsförluster och nedskrivningar och 16 miljoner kronor avser 

högre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och återlikvider. Det största 

skälet till budgetavvikelse består i risk för nedskrivning av obligationer med längre löptid.  

Utöver det redovisade finansnettot finns per 2018-08-31 orealiserade värdeökningar i 

aktieportföljen på 725 miljoner kronor. 

Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 

åtta månader till 5,7 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent. 

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

andra tertialet en kostnad på 153 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 229 

miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor lägre kostnad än i aprilprognosen och motsvarar 11 

miljoner kronor lägre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar 

Årets prognostiserade resultat på 230 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377 

miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 607 miljoner kronor. 

Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 807 miljoner kronor innebär det att resultatet är 

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

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 75 procent. I normalfallet och över tid är målet 

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

egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar 

med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas 

investeringar ha finansierats med egna medel med 240 miljoner kronors marginal. 

Bruttoinvesteringarna på 845 miljoner kronor är 65 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av 

de beräknade investeringarna utgörs 6 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 

programvaror, 660 miljoner kronor av byggnader samt 179 miljoner kronor av övriga 

materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och bilar.  Utöver 

bruttoinvesteringarna så har försäljning av anläggningstillgångar skett, främst en fastighet, 

med 36 miljoner kronor samt en återbetalning på 2 miljoner kronor av föregående års 

bussdepåinvestering. 

Under årets två första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 455 miljoner kronor.  
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Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 
Utbetalning 2018,  

miljoner kronor 

Hus D1 Ryhov 277 

Hus 37 Eksjö 190 

Op-IVA Värnamo 52 

Komponentbyten 46 

Råslätt VC 10 

Onkolog etapp 2 24 

MR-kamera Värnamo 13 

 

 

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet  

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 230 miljoner kronor. 

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

positiv även 2018 och ligga på 5,6 procent.  

Tabell: Nyckeltal 

 Prognos 

2018 

Bokslut 

2017 

Soliditet % +5,6 +3,8 

Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,2 3,2 

Balanskravsutredning 

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 

delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas 

detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli +83 miljoner 

kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år 

finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell 

så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella 

kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2018 har 

detta medfört en minskad avsättning med 28 miljoner kronor och ackumulerat en ökad 

avsättning med 79 miljoner kronor jämfört med om genomsnittsmodell inte hade använts. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017. 

 



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2018-08-31 2018 2017

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 57,5 56,1 70,6

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 3 372,7 3 617,6 3 135,7

   2. Maskiner och inventarier 12xx 757,5 776,9 784,0

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 170,4 170,3 172,9

Summa Anläggningstillgångar 4 358,0 4 620,8 4 163,2

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 50,2 48,4 48,6

II. Fordringar 15xx-17xx 797,6 757,9 739,6

III. Kortfristiga placeringar 18xx 5 876,1 5 852,6 5 831,3

IV. Kassa och bank 19xx 477,5 515,9 527,2

Summa Omsättningstillgångar 7 201,4 7 174,9 7 146,7

Summa Tillgångar 11 559,4 11 795,7 11 309,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital 429,0 429,0 63,3

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 340,3 230,0 365,7

Summa Eget kapital 769,2 659,0 429,0

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 728,7 8 792,2 8 565,9

II. Övriga avsättningar 223x 16,1 16,1 16,1

Summa Avsättningar 8 744,8 8 808,3 8 582,0

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 71,5 70,4 74,2

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 1 973,8 2 258,0 2 224,8

Summa Skulder 2 045,3 2 328,4 2 299,0

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 11 559,4 11 795,7 11 309,9

Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0 0,0

Pensionsåtagandeförändring 0,0 0,0

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.) 71,9 71,9



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall

Resultaträkning 2018T2 2018 budget 2017T2 2017

Verksamhetens intäkter 1 637,7 2 474,0 1 442,1 2 235,9

Verksamhetens kostnader -8 194,3 -12 511,7 -7 685,9 -11 854,1

Avskrivningar -249,0 -376,7 -259,6 -398,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -6 805,5 -10 414,5 60,4 -6 503,4 -10 016,3

Skatteintäkter 5 604,3 8 406,5 -49,5 5 412,9 8 153,7

Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 514,9 2 275,6 47,7 1 452,7 2 175,1

Res före finansnetto (Verksamhetens resultat) 313,7 267,6 58,6 362,2 312,5

Finansiella intäkter tillgångar 205,4 270,0 16,0 202,4 272,6

Finansiella kostnader tillgångar -25,9 -78,3 -70,3 -34,4 -55,0

Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner) -152,9 -229,3 10,7 -125,1 -164,5

RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 340,3 230,0 15,0 405,0 365,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 340,3 230,0 15,0 405,0 365,7

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall

Finansiella nyckeltal 2018T2 2018 2017T2 2017

Likviditet 3,65 3,18 3,88 3,21
Soliditet  fullfondering 6,7% 5,6% 4,3% 3,8%
Soliditet blandmodell 46,4% 47,2%
Nettokostnad/skatt o bidrag 95,6% 97,5% 94,7% 97,0%
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag 4,8% 2,2% 5,9% 3,5%
Nettkostnadsökning mot föregående år 4,6% 4,0% 4,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 5,1% 4,1% 4,7%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 3,7% 3,4% 4,9%
Egenfinansieringsgrad investeringar 75,2% 91,3%
Rörelsekapital 5 228 mkr 4 917 mkr 5 127 mkr 4 922 mkr

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder



DRIFTREDOVISNING (mnkr) Utfall Prognos Budget Avvikelse Bokslut Nettokostnads-

T2 2018 2018 2018 mot budget 2017 förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

05 Utbildning 30,0 45,7 47,6 1,9 45,1 1%

06 Kultur 98,7 149,7 149,8 0,1 154,3 -3%

08 Allmän regional utveckling 23,8 42,2 50,2 8,0 45,1 -7%

91 Politisk verksamhet 0,9 1,4 1,3 -0,1 1,3 10%

Summa 153,4 238,9 248,9 10,0 245,7 -3%

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)

00 Primärvård 1 187,9 1 816,9 1 827,7 10,7 1 798,2 1%

01 Specialiserad somatisk vård 3 798,5 5 745,9 5 562,5 -183,3 5 405,9 6%

02 Specialiserad psykiatrisk vård 559,6 848,3 829,3 -18,9 811,2 5%

03 Tandvård 170,1 264,9 262,6 -2,4 243,9 9%

04 Övrig hälso- och sjukvård 260,6 413,8 424,5 10,6 399,8 4%

91 Politisk verksamhet 0,6 0,9 0,9 0,0 0,8 10%

94 Medicinsk service 14,9 28,7 21,1 -7,6 24,5 17%

Summa 5 992,2 9 119,4 8 928,5 -190,9 8 684,4 5%

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

04 Övrig hälso- och sjukvård 43,8 67,2 69,2 2,0 69,7 -4%

07 Trafik och infrastruktur 536,3 800,1 799,5 -0,6 788,3 1%

91 Politisk verksamhet 0,8 1,1 1,3 0,2 1,0 7%

Summa 580,8 868,4 870,1 1,7 859,0 1%

Regionstyrelsen (RS)

00 Primärvård 14,8 21,6 24,2 2,6 22,3 -3%

04 Övrig hälso- och sjukvård 107,2 176,4 174,1 -2,3 171,8 3%

08 Allmän regional utveckling 1,9 3,7 4,0 0,3 2,1 77%

91 Politisk verksamhet 26,0 40,2 38,5 -1,7 36,9 9%

96 Allmän service 144,1 269,4 321,9 52,5 234,4 15%

98 Fastighetsförvaltning -58,1 -92,4 -88,5 3,9 -55,6 66%

Summa 236,0 418,8 474,2 55,4 411,9 2%

Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)

Internränta -45,9 -69,8 -73,4 -3,6 -64,7 8%

Pensioner mm 18,2 27,2 52,6 25,4 -31,9 -185%

Inkassoåterbäring mm -0,8 1,2 0,0 -1,2 -0,8 -245%

Avskrivningsbudget mm 0,0 0,0 58,9 58,9 0,0

Statsbidrag hälso- och sjukvård -137,5 -204,7 -102,3 102,4 -102,1 100%

Summa -166,0 -246,1 -64,3 181,9 -199,5 23%

RF och övrigt utanför nämnder

Patientnämnden (Politisk verksamhet) 0,6 1,0 1,9 0,9 1,1 -12%

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) 0,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 2%

Regionfullmäktige och revision 8,3 13,8 15,4 1,6 13,5 3%

Summa 9,1 15,1 17,5 2,4 14,9 1%

Verksamhetens nettokostnad 6 805,5 10 414,5 10 474,9 60,4 10 016,3 4,0%



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 128 Sammanträdesplan 2019
Diarienummer: RJL2018/2227

Beslut
Nämnden föreslås 

1. Fastställa sammanträdesplan för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård 2019 enligt följande: 
22/1, 26-27/2, 20/3, 23/4, 4/6, 25/6, 17/9, 15/10, 19/11 och 
10/12.

2. Fastställa sammanträdesplan för nämndens presidium 
2019, kl 08:30-11:00 enligt följande: 
8/1, 6/2, 6/3, 10/4, 22/5, 12/6, 3/9, 2/10, 8/11 och 27/11.

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård och presidium.

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplan 2019

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-10-04 RJL 2018/2227

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Sammanträdesplan 2019
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår

1. Fastställer sammanträdesplan för nämnd för folkhälsa och sjukvård 2019 
enligt följande: 
22/1, 26-27/2, 20/3, 23/4, 4/6, 25/6, 17/9, 15/10, 19/11 och 10/12.

2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium 2019, 
kl 08:30-11:00 enligt följande: 
8/1, 6/2, 6/3, 10/4, 22/5, 12/6, 3/9, 2/10, 8/11 och 27/11.

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för nämnd för folkhälsa och sjukvård 
och presidium.

Information i ärendet
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslås fastställa sammanträdesdagar för år 
2019.

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplan 2019

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret, kansli, folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg 
Kanslidirektör



Januari 2019 Februari 2019 Mars 2019 April 2019 Maj 2019 Juni 2019
T  1 Nyårsdagen F  1 F  1 M  1 14  O  1 Första maj L  1

O  2 L  2 L  2 T  2 T  2 S  2

T  3 S  3 S  3 O  3 F  3 M  3 23 
F  4 M  4 6  M  4 10  T  4 L  4 T  4 Nämnd FS Nämnd TIM

L  5 Trettondedagsafton T  5 RF T  5 RS F  5 S  5 O  5 Nämnd ANA

S  6 Trettondedag jul O  6 O  6 FS pres TIM pres L  6 M  6 19  T  6 Sveriges nationaldag

M  7 2  T  7 T  7 ANA pres S  7 T  7 F  7

T  8 FS pres TIM pres F  8 KF F  8 M  8 15  O  8 L  8 Pingstafton

O  9 ANA pres L  9 L  9 T  9 RF T  9 S  9 Pingstdagen

T 10 S 10 S 10 O 10 FS pres TIM pres SKL F 10 M 10 ANA pres 24 
F 11 M 11 7  M 11 11  T 11 ANA pres SKL L 11 T 11 RS

L 12 T 12 FS pres TIM pres T 12 RS-AU F 12 KF - Utökat S 12 O 12 FS pres TIM pres SKL

S 13 O 13 ANA pres O 13 SKL L 13 M 13 20  T 13 SKL

M 14 3  T 14 T 14 SKL S 14 T 14 RS F 14 KF

T 15 F 15 F 15 M 15 16  O 15 SKL L 15

O 16 RS-AU L 16 L 16 T 16 T 16 SKL S 16

T 17 RS-AU S 17 S 17 O 17 F 17 M 17 25 
F 18 M 18 8  M 18 12  T 18 L 18 T 18 RF

L 19 T 19 RS-AU T 19 Nämnd FS Nämnd TIM SKL F 19 Långfredagen S 19 O 19 Nämnd ANA

S 20 O 20 O 20 Nämnd ANA L 20 Påskafton M 20 21  T 20

M 21 4  T 21 T 21 SVN S 21 Påskdagen T 21 F 21 Midsommarafton

T 22 Nämnd FS Nämnd TIM F 22 F 22 SVN M 22 Annandag påsk 17  O 22 FS pres TIM pres L 22 Midsommardagen

O 23 Nämnd ANA SKL L 23 L 23 T 23 Nämnd FS Nämnd TIM T 23 ANA pres S 23

T 24 SKL S 24 S 24 O 24 Nämnd ANA F 24 SVN M 24 RS-AU 26 
F 25 M 25 9  M 25 13  T 25 L 25 T 25 Nämnd FS Nämnd TIM

L 26 T 26 Nämnd FS Nämnd TIM T 26 RS F 26 S 26 O 26

S 27 O 27 Nämnd ANA O 27 L 27 M 27 22  T 27

M 28 5  T 28 T 28 S 28 T 28 RS-AU F 28

T 29 RS F 29 M 29 18  O 29 L 29

O 30 L 30 T 30 RS-AU T 30 Kristi himmelsfärdsdag S 30

T 31 S 31 F 31



Juli 2019 Augusti 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 December 2019
M  1 27  T  1 S  1 T  1 RF F  1 Alla helgons afton S  1

T  2 F  2 M  2 36  O  2 FS pres TIM pres L  2 Alla helgons dag M  2 49 
O  3 L  3 T  3 FS pres TIM pres T  3 ANA pres S  3 T  3 RF

T  4 S  4 O  4 ANA pres F  4 M  4 45  O  4

F  5 M  5 32  T  5 L  5 T  5 RF Delår 2 T  5

L  6 T  6 F  6 S  6 O  6 RF Budget SKL F  6 KF

S  7 O  7 L  7 M  7 41  T  7 FS pres TIM pres SKL L  7

M  8 28  T  8 S  8 T  8 RS-AU F  8 ANA pres S  8

T  9 F  9 M  9 37  O  9 L  9 M  9 RS-AU 50 
O 10 L 10 T 10 RS-AU T 10 S 10 T 10 Nämnd FS Nämnd TIM

T 11 S 11 O 11 RS-AU F 11 KF - utökat M 11 46  O 11 Nämnd ANA SKL

F 12 M 12 33  T 12 L 12 T 12 RS-AU T 12 SKL

L 13 T 13 RS F 13 S 13 O 13 F 13

S 14 O 14 L 14 M 14 42  T 14 L 14

M 15 29  T 15 S 15 T 15 Nämnd FS Nämnd TIM F 15 S 15

T 16 F 16 M 16 38  O 16 Nämnd ANA L 16 M 16 51 
O 17 L 17 T 17 Nämnd FS Nämnd TIM T 17 S 17 T 17 RS

T 18 S 18 O 18 Nämnd ANA SKL F 18 M 18 47  O 18

F 19 M 19 34  T 19 SKL L 19 T 19 Nämnd FS Nämnd TIM T 19

L 20 T 20 F 20 S 20 O 20 Nämnd ANA F 20

S 21 O 21 L 21 M 21 43  T 21 L 21

M 22 30  T 22 S 22 T 22 RS F 22 S 22

T 23 F 23 M 23 39  O 23 SKL L 23 M 23 52 
O 24 L 24 T 24 RS T 24 SKL S 24 T 24 Julafton

T 25 S 25 O 25 F 25 M 25 RS 48  O 25 Juldagen

F 26 M 26 35  T 26 L 26 T 26 SKL T 26 Annandag jul

L 27 T 27 RF F 27 SVN S 27 O 27 FS pres TIM pres SKL F 27

S 28 O 28 L 28 M 28 44  T 28 ANA pres SKL L 28

M 29 31  T 29 S 29 T 29 F 29 SVN S 29

T 30 F 30 KF M 30 40  O 30 L 30 M 30 1 
O 31 L 31 T 31 T 31 Nyårsafton
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