
KALLELSE 1(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30-16:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Föregående mötesprotokoll
4 Anmälan av informationshandlingar 4
5 Anmälan av delegationsbeslut 5
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner 6 - 7
7 Kurser och konferenser 8 - 11

Informationsärenden och aktuellt
8 Aktuell information
9 Månadsrapport 12 - 18
10 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk 

hälsa
19 - 26

11 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet 27 - 33
12 Frågor 34
13 Återrapportering från andra forum

Beslutsärenden till regionfullmäktige
14 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar 

måste upphöra - Stopp! Min kropp!
35 - 49

Beslutsärenden för nämnden
15 Granskning av avvikelsehanteringen 50 - 80
16 Granskning av patientens rätt 81 - 109
17 Remiss - Handlingsplan för samverkan barn och 

unga 2020-2023 i Jönköpings kommun
110 - 144

18 Rekonstruktionsverktyg till PACS 145 - 148
19 Utrustning till multilab 5 Ryhov 149 - 152
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KALLELSE 2(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30-16:30

20 Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin

153 - 169

21 Uppföljning - Intern kontroll 2019 170 - 185
22 Verksamhetsberättelser 2019 186 - 382

Övrigt
23 Övriga frågor

Kallade
Ordinarie ledamöter
Rachel De Basso (S) ordf.
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
1:e v ordf.
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf.
Erik Wågman (S)
Eva Eliasson (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Anita Winberg (SD)

Tjänstemän
Jane Ydman, t f regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och 
sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, 
nämndsekreterare

För kännedom
Ersättare
Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)

Magnus Berndtzon (M)
Tobias Gyllensten (S)
Linda Vestman (S)
Emma Evaldsson (KD)
Maria Sandberg (KD)
Razvan Nichitelea (C)
Vakant (BA)
Angela Hafström (L)
Linus Perlerot (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)
Mona Milton (SD)
Katja Ganekind (SD)

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
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KALLELSE 3(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30-16:30

Personalrepresentanter
Birgitta Svensson, Kommunal
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet
Josephine Garpsäter, 
Naturvetarna

Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)

Personalrepresentanter
Carina Sjögren, Kommunal
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2020-02-26

RJL 2020/6

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll
Inkomna handlingar  RJL 2020/177 Beslut om statsbidrag för 2020 till utrustning för elektronisk kommunikation från 

Socialstyrelsen (Dnr 9.2-1337/2020), inkom 2020-01-21
 RJL 2017/3136 Beslut i Kultur- och utbildningsutskottet Gnosjö kommun - Prövotid under 2020 

för bilagan ”Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkit intellektuell 
och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inkom 2020-01-27

 RJL 2020/292 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om Psykisk 
hälsa 2020, inkom 2020-02-03

 RJL 2020/298 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God 
och nära vård 2020 - En omställning av hälso-och sjukvården med fokus på primärvården, inkom 
2020-02-03

 RJL 2020/399 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner om En 
strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025, inkom 2020-02-12

Utgående skrivelser  RJL 2019/3047 Remissvar gällande förslag till nya och ändrade ämnesplaner, upphävande av 
ämnesplaner och ändrad programstruktur inom vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till 
ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för 
att undervisa i ett yrkesämne, expedierat 2020-01-31

Regeringsbeslut  RJL 2020/296 Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade 
bemanningskostnader, inkom 2020-02-03

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO

 RJL 2019/1097 Tillsyn av samordningen av insatser för barn med psykisk ohälsa rörande 
socialtjänsten och elevhälsan i Nässjö kommun samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

 RJL 2019/1511 Tillsyn av Region Jönköpings läns systematiska informationssäkerhetsarbete i 
egenskap av leverantör av samhällsviktig tjänst inom hälso- och sjukvårdssektorn enligt NIS

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Övrigt
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för folkhälsa och 
sjukvård 2019-12-19  2020-02-10

RJL 2020/3

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
FS 4.1.3 Terminologiremiss, flerfunktionsnedsättning RJL 2019/3060 2019-12-19 Mats Bojestig
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/39 2020-01-10 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/92 2020-01-10 Sofia Sund
FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, Västra Götalands läns 

landsting
RJL 2015/1301 2020-01-14 Johan Kildén

FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, Abbott Scandinavia AB RJL 2017/3411 2020-01-14 Johan Kildén
FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, Medtrum AB RJL 2017/3411 2020-01-14 Johan Kildén
FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, Collabodoc AB - 2020-01-14 Johan Kildén
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/148 2020-01-17 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/149 2020-01-17 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/159 2020-01-20 Sofia Sund
FS 4.1.5 Vidaredelegation, Tilläggs/ändringsbudget RJL 2019/173 2020-01-20 Jane Ydman
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/191 2020-01-23 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/269 2020-01-30 Sofia Sund
FS 4.1.3 Förslag till nya och ändrade föreskrifter inom vård- 

och omsorgsprogrammet samt förslag till ändring av 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om 
yrkeskunskaper

RJL 2019/3047 2020-01-31 Mats Bojestig

FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/270 2020-01-31 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/304 2020-02-04 Sofia Sund
FS 4.6.1 Överklagningsbart beslut RJL 2020/307 2020-02-04 Johan Kildén
FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, NordicInfu Care AB RJL 2017/3411 2020-02-06 Johan Kildén
FS 4.6.1 Överklagningsbart beslut RJL 2020/351 2020-02-07 Johan Kildén
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/373 2020-02-10 Sofia Sund
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Sidan  1 av 1

Remisser januari 2020
Utskriftsdatum: 2020-01-31 Utskriven av:

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser januari 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.791 I Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna 

om undantag från kravet på tillstånd till genetisk 
undersökning vid allmän hälsoundersökning  

Evelina Örn

2020-01-22 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2020/189 Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i 

föreskrifterna om undantag från kravet på 
tillstånd till genetisk undersökning vid allmän 
hälsoundersökning samt Föreskrifterna om vilka 
sjukdomar som får spåras och diagnostiseras 
genom vävnadsprover i PKU-biobanken 
HSLF-FS 2019:12

Svar senast 2020-03-05

REMISS

2020.793 I Förslag till föreskrifterna om vilka sjukdomar 
som får spåras och diagnostiseras genom 
vävnadsprover i PKU-biobanken

Evelina Örn

2020-01-22 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2020/189 Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i 

föreskrifterna om undantag från kravet på 
tillstånd till genetisk undersökning vid allmän 
hälsoundersökning samt Föreskrifterna om vilka 
sjukdomar som får spåras och diagnostiseras 
genom vävnadsprover i PKU-biobanken 
HSLF-FS 2019:13

Svar senast 2020-03-05

REMISS

2020.844 I Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige Lena Strand
2020-01-20 Infrastrukturdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/166 Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Svar senast 2020-04-30

REMISS

2020.1094 I Personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp på öppen remiss

Evelina Örn

2020-01-28 Sveriges Kommuner och Regioner Regionens åtagande
RJL 2020/238 Remiss - Personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp

Svar senast 2020-03-06

REMISS
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Sidan  1 av 1

Motioner januari 2020
Utskriftsdatum: 2020-01-31 Utskriven av:

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner januari 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.999 I Arbete mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå 

för barn och ungdomar
Lena Strand

2020-01-27 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2020/219 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på 

primärvårdsnivå för barn och unga
MOTION

7



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 23

Kurser och konferenser
Beslut 
Presidiet beslutar om deltagande i följande konferenser:

 Regional utveckling 2020 den 13 maj i Stockholm
- Avstå från deltagande

 Utvecklingskraft 2020 den 26-27 maj i Jönköping
- Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. Vid förhinder får 
ersättare ta ordinaries plats.
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Regional utveckling 2020 

 
8,25 cm. Infoga din bild genom att gå till fliken Infoga och tryck på knappen Bild. Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. 
En del i utveckling- och tillväxtarbetet är att fånga upp och skapa nulägesbilder över det hur det ser 
ut, lokalt, regionalt och nationellt och ibland i jämförelse internationellt t.ex. med anda länder inom 
Norden eller EU. Dessa bilder kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser. 

Temat för i år är näringsliv och hållbarhet.   
 
Notera redan nu 13 maj i din kalender.  
 
Konferensen arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. Vi kommer att presentera aktuell relevant 
fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. Dagen avslutar vi i 
vanlig ordning med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor 
och/eller planera framtida samarbeten.  
 
Programmet kommer i februari 2020. Du kan redan nu anmäla dig på bifogad länk.  
 
Välkommen till en spännande dag! 
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 Datum: 13 maj 2020 

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm 

Målgrupp: Politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå. 

Kostnad: Deltagaravgift 1950 kr (exkl. moms). 

Anmälan: Gör din anmälan via denna länk eller via www.skl.se/kalender. Vi går efter principen 
först till kvarn. Anmälan kan överlåtas till annan person eller avbokas innan 10 april. Sista 
anmälningsdag är den 10 april. 

Information: För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta: SKL Resurs- och 
konferens, e-post konferens@skr.se, tfn 08-452 70 00  

För frågor kring innehållet kontakta: Helena Gidlöf, epost e-post helena.gidlof@skr.se, tfn: 08-452 
73 77 
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PROGRAM TALARE PRESENTERA OM UTVECKLINGSKRAFT ANMÄL DIG HÄR!

Anmälan för Utvecklingskraft 2020 öppnar i början av februari 2020. Håll utkik på vår webbplats och i sociala medier, följ #ukraft för att inte missa något.

Priser 2020

Alla angivna priser är exkl. moms.

Anställd inom Region Jönköpings län

1 dag: 1200 SEK

2 dagar: 1900 SEK

Anställd inom annan organisation/företag

1 dag: 1600 SEK

2 dagar: 2700 SEK

Du kan avboka fram till 11/5 med full returrätt. Sker avbokningen efter angivet datum debiteras hela konferensavgiften. Det går bra att överlåta sin bokning till annan person 

ända fram till konferensen startar.

Var med och Twittra om Utvecklingskraft!

Dela dina tankar och läs om andras på Utvecklingskrafts Twitter! Använd hashtag #ukraft.

2019 Region Jönköpings län

   

Anmälan och kostnad
 >  > Utvecklingskraft Om Utvecklingskraft Anmälan och kostnad
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Månadsrapport dec 2019 (helår) nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård 

8 16 13 2 av 39 Mätetal

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 RJL
Kundtillfredsställelse -
 nationell patientenkät
Beräknas utifrån 
snittet för resultat för 
dimensionerna i 
nationell patientenkät.

80 % 82 % Resultatet visar snitt för samtliga dimensioner i nationell patientenkät. 
Under 2019 genomfördes nationella patientenkäten enbart på 
vårdcentralerna. Därför är resultatet inte jämförbart med resultatet för 
2018 som innehåll enkäter från somatisk och psykiatrisk vård. Region 
Jönköpings län ligger högre än riket i samtliga dimensioner även om 
skillnaderna i vissa fall är små.
Nationella patientenkäten för primärvård genomförs vart annat år. 
Resultatet för 2019 är bättre än 2017.

 

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

100 % 100 % Samtliga vårdcentraler använder Tele Q, hög måluppfyllelse.

 RJL
Andel patienter som 
fått en medicinsk 
bedömning i 
primärvården inom tre 
dagar.

90 % 83 % Målet att få en medicinsk bedömning inom 3 dagar nås delvis under 
2019.
Med nuvarande nivå skulle regionen endast erhålla medel från 
Tillgänglighetssatsningen 2020 under 2 av månaderna. Under 
inledningen av året fanns vissa registreringsproblem, som sannolikt 
medförde att resultatet blev något lägre.

 RJL
Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård 
inom 60 dagar 
(nationell 
rapportering) 
Innefattar både 
somatisk och 
psykiatrisk vård.

80 % 75 % Resultatet på 75% är genomsnitt för 2019. Under slutet av 2019 har 
tillgängligheten till ett första besök förbättrats och når i december 
målnivån.
Mycket arbete har gjorts inom klinikerna för att korrigera patienter som 
felaktigt står som väntande och att erbjuda  dem som riskerar att vänta 
längre än 90 dagar en möjlighet till att erhålla en vårdgarantiremiss. 
Utfallet för regionen ur Kömiljarden 2019 blev på en god nivå, med 
maximalt utfall avseende besöken 2 månader av 3. Det finns skillnader 
mellan de tre verksamhetsområdena som ingår i den specialiserade 
vården, där de psykiatriska mottagningarna har bäst tillgänglighet inom 
90 dagar.

Nämnd
Faktisk väntetid till 
första besök inom 
barn och 
ungdomspsykiatrin 
inom 30 dagar.

90 % 57 % Resultatet på 57 % är genomsnittet för 2019. Tillgängligheten 
förbättrades mot slutet av 2019 och når 79% vilket är den nivå som 
gällde stora delar av 2018. Den mottagning som fortfarande har svårast 
att nå bra till gänglighet är Jönköping, där vi samtidigt hade den största 
ökningen av efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar.
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Mätetal Målvärde Resultat Analys
Även andelen som står som väntande och väntat mindre än 30 dagar    
(76,1%) är på en nivå som skulle klarat kravet i satsningen för Ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården  2020 (Tidigare kallad 
Kömiljarden). 

Nämnd
Väntetid till 
undersökning inom 
radiologi och klinisk 
fysiologi
inom 30 dagar efter 
remissankomst

      90 % 77 % Generellt sett acceptabla väntetider inom röntgen. Aktiviteter pågår för 
att arbeta ikapp främst inom MR.  Röntgen ska göra ett större 
gemensamt arbete kring tillgänglighet och svarstider år 2020 och detta 
är beslutat inom röntgen som ett prioriterat fokusområde.
Inom klinisk fysiologi kvarstår vissa problem för UKG 
(ultraljudskardiografi) samt myokardscint (förfinad undersökning för 
bedömning och kartläggning av kranskärlssjukdom). Finns förhoppning 
att lagd långtidsplan/handlingsplan ska leda till balans.

 RJL
Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
60 dagar, 
specialiserad vård
(nationell 
rapportering)

80 % 75 % Det förbättrade resultatet från föregående månad kvarstår och når 
under december uppsatt mål, dvs att 80 procent av planerade 
operationer/åtgärder ska genomföras inom 60 dagar. Den utökade 
kömiljarden för 2019 och den översyn som gjorts av väntelistor är en 
anledning till aktuell förbättring, arbete med kapacitets- och 
produktionsstyrning pågår vilket förväntas ge ett ytterligare förbättrat 
resultat på sikt. Då det finns en del fördröjning i detta mätvärde, där 
utdragna utskrifttider av journal och tillhörande kodning, är det inlästa 
värdet inte helt lika som det värde som utdata visar idag.

Nämnd
Fått hjälp och lämnat 
akutmottagningen 
inom 4 timmar

90 % 78 % Vistelsetiden på de somatiska akutmottagningarna, d.v.s. tid från 
ankomst till dess att patienten lämnar mottagningen ligger stabilt något 
under uppsatt mål. De psykiatriska akutmottagningarna har ett något 
bättre resultat. Vid en nationell jämförelse kan man ändå konstatera att 
regionens akutmottagningar står sig väl , trots att det är en bit kvar till 
måluppfyllelse.

 RJL
Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum

90 % 79 % Resultatet avseende återbesök inom medicinskt måldatum, dvs tidpunkt 
när beslutade hälso- och sjukvårdsinsatser bör inledas ligger stabilt 
under uppsatt mål inom verksamhetsområde medicin och kirurgi. 
Verksamhetsområde psykiatri rehabilitering och diagnostik uppfyller 
målvärdet, och i flera fall med god marginal. Som tidigare konstaterats 
är följsamhet till registrerings- och dokumentationsrutiner samt 
underhåll av väntelistor angeläget för att kunna visa ett så korrekt 
resultat som möjligt. Regionens resultat för 2019 är ändå med marginal 
bättre än de 72% som kravet är i regeringens Tillgänglighetssatsning 
2020.

 RJL
Tid till ambulans -
 andel prio 1 larm 
inom 20 minuter

80 % 73 % Det genomsnittliga resultatet för 2019 blev 73 %, med viss variation 
mellan månaderna. December blev något lägre resultat (73 procent) 
jämfört med november (75 procent). Förändringen kan bland annat 
förklaras av att det utfördes fler ambulansuppdrag i december jämfört 
med november, både vad gäller akuta uppdrag samt transporter, därav 
minskad tillgänglighet i ambulansresurser och som en följd lägre andel 
prio1 inom 20 minuter. Resultatet för andra halvåret (73 procent) är 
något högre än första halvåret (72 procent). Från och med september 
så är förbättringen ytterligare något större. I september startade länets 
två nya dagambulanser (Mullsjö och Aneby).

Nämnd
Faktisk väntetid för 
utredning/behandling 
inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 
samt habiliteringen
inom 30 dagar.

90 % 25 % Fram till november har inflödet av remisser från elevhälsan i länet varit 
638 remisser. (Utfall december saknas).
Totala antalet remisser för året är 2 290, vilket väl motsvarar siffrorna 
från förra året. Det som tydligt har ökat är andelen remisser som leder 
till beslut om neuropsykiatrisk utredning.
Barn- och ungdomspsykiatrin har under året startat upp 213 utredningar 
med egen kapacitet (Jkp 58, Nässjö 72, Vmo 83) Av dessa är 18% 
påbörjade inom 30 dagar från beslut om utredning.
Externa utredningar är upphandlade och under hösten och fram till 
december har 123 utredningar köpts.
Kön till neuropsykiatrisk utredning är 404 patienter. Jkp 189, Nässjö 126 
och Vmo 89. Ett utredningsteam i Värnamo är på väg att utvecklas och 
skapar högre kapacitet och på sikt en resurs för hela länet. Tills vidare 
köps utredningar för resten av länet i den omfattning som är 
upphandlade. Det totala behovet av neuropsykiatriska utredningar för 
2020 beräknas vara nära 1 000 st.
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

 RJL
Andel karies fria 19-
åringar

45 % 44 % 44 procent av länets 19 åringar är kariesfria (kvinnor 45%, män 42%). 
Det är en förbättring jämfört med 2018 (41 % totalt).Satsning sker på 
förebyggande arbete redan från 1 års ålder samt i områden med stora 
behov.

 RJL
Specialisttandvården: 
Antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar

0 1 359 Antalet remisspatienter som väntat mer än 60 dagar inom 
specialisttandvården ökar. Jämfört med december 2018 väntar 490 fler i 
december 2019. Längst väntetid är det till ortodonti (tandreglering) och 
oral protetik där väntetiden är cirka 24 månader. Till endodonti 
(rotbehandling) är väntetiden cirka 12 månader. Till klinisk bettfysiologi, 
pedodonti (barn o ungdomstandvård)  och parodontologi 
(tandlossningssjukdomar) är väntetiden cirka 6 månader. Till oral 
röntgendiagnostik, orofacial medicin* samt käkkirurgen är det ingen 
väntetid.
*(Orofacial medicin, omhändertagande av patienter med komplexa 
vårdbehov och orala sjukdomstillstånd som en följd av 
systemsjukdomar, demenssjukdomar eller funktionshinder av olika slag. 
Sjukvården remitterar även patienter till denna specialisttandvård för att 
patienter ska bli infektionsfria inför till exempel en cancerbehandling 
eller större operation)

 RJL
Allmäntandvård: 
Andel 
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 
behandling, 
Folktandvården
Definition på ”i tid” är 
att man inte är > 3 
månader försenad till 
planerat 
revisionsdatum.

90 % 81 % Tillgängligheten för revisionspatienter har förbättrats under året även 
om  inte målet nås. Tillgången på personal är acceptabel i Norra och 
Södra länsdelen. Flera kliniker tar nu emot patienter som står på kölista 
och de flesta klinikerna har möjlighet att flytta resurser till de delar av 
länet där behovet är akut, avser främst Tranås och Vetlanda.
15 av 26 kliniker (ca 60%) klarar tillgänglighetsmålet på 90 % för 
revisionspatienter.
8 av 26 kliniker (ca 30%) har en tillgänglighet mellan 70-89%
Endast 3 kliniker (ca 10%) har en lägre måluppfyllelse.
 

Nämnd
Allmäntandvård: 
Möjlighet att ta emot 
nya patienter, 
Folktandvården
Möjlighet att ta emot 
nya patienter, 
minskning av nya 
som står i kö jfm dec 
2018

-10 % -4 % Flera kliniker klarar nu att ta emot nya patienter och antalet som står i 
kö minskar med ca 300 jämfört med december 2018, vilket motsvarar 
4 %.

 RJL
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömning
ar)

90 % 94 % För att få nödvändig tandvård med munhälsobedömning krävs ett "Intyg 
om nödvändig tandvård" (berättigade). Personer som får "Intyg om 
nödvändig tandvård" får även ett erbjudande om kostnadsfri 
munhälsobedömning, vilken man kan tacka nej till. Beräkningsgrund till 
täckningsgrad är antal personer som tackat ja till munhälsobedömning.
Under 2019 har berättigade till Intyg om nödvändig tandvård minskat 
från 7 268 till 6 897 (2 982 män och 3 915 kvinnor) Personer som tackat 
ja till erbjudandet om munhälsobedömning har minskat med 199 
personer. Även utförda munhälsobedömningar har minskat från 4 227 
till 4 076 personer men procentuellt har ökning skett från 93 till 94 %.

 RJL
Andel berättigade till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd
Mål bättre än fg år

54 % 58 % Utförd nödvändig tandvården har ökat från 54 (56 % män och 53 % 
kvinnor) till 58 %  (59 % män och 56 % kvinnor). Av totalt 3 971 
personer har Folktandvården behandlat 2 773 och privata vårdgivare 1 
447 (2 773+1 477=4 220), differensen beror på att personer har fått 
behandling hos både Folktandvård och privat vårdgivare.
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

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

50 % 34 % Under januari - december är 5 564 hälsosamtal genomförda jämfört 
med 5 648 fg år. Utfallet i procent motsvarar 34% vilket är samma nivå 
som 2018. Målet på 50% nås inte och det saknas 2 542 hälsosamtal för 
att uppnå målet. 2017 nådde man 42%.
Inför 2018 infördes ett nytt arbetssätt med ett helt digitaliserat verktyg 
för hälsosamtal vilket har visat sig vara mer tidsödande att hantera och 
passar inte alla patienter enligt intryck från VC.

Nämnd
Andel 
förstagångsföräldrar 
som genomgått 
hälsosamtal

50 % 30 % Andelen förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 2019 uppgår 
till 30 procent (%), 34% kvinnor och 26% män. Målvärdet 50% är 
därmed inte uppfyllt. Andelen genomförda hälsosamtal är lägre jämfört 
med föregående år samma period (föregående år 34%). Sjukskrivningar 
och nyanställda sjuksköterskor som ännu inte genomgått utbildning för 
att få genomföra hälsosamtal gör att det totala resultatet inte når målet.

 RJL
Vårdprevention
Andel av patienter 
som bedömts ha risk 
inom område fall, 
undernäring, trycksår 
och munhälsa som 
fått åtgärd utförd.

90 % 77 % Riskpatienter som efter bedömning i Senior Alert, erhållit förebyggande 
åtgärd inom fall, nutrition, munhälsa och trycksår uppgår till 77 %. Av de 
patienter som riskbedömdes 2019 hade 70 % minst en risk inom de fyra 
områdena, vilket är samma som föregående år. Under året har arbetet 
med att rekrytera sakkunniga inom samtliga områden intensifierats.

Nämnd
Vårdtillfällen med 
skador
Andel granskade 
vårdtillfällen med 
skador (undvikbara 
och icke undvikbara)

0,0 % 6,6 % Det finns en variation över tid men det förefaller vara en minskning av 
antalet skador även om jämförelsen är vansklig då både granskningen 
och vården ständigt utvecklas och förändras. Granskningen och 
mätningen är ändå viktig då den ger en samlad bild där kunskapen och 
lärandet av de skador som identifieras bidrar till att minska risken för 
skador i framtiden. Enligt metoden genomförs markörbaserad 
journalgranskning retrospektivt med 2 månaders fördröjning.

Nämnd
Vårdtillfällen med 
vårdskada
Andel granskade 
vårdtillfällen med 
vårdskador 
(undvikbara skador)

0,0 % 5,0 % Det finns en variation över tid men det förefaller vara en minskning av 
antalet vårdskador även om jämförelsen är vansklig då både 
granskningen och vården ständigt utvecklas och förändras. 
Granskningen och mätningen är ändå viktig då den ger en samlad bild 
där kunskapen och lärandet av de vårdskador som identifieras bidrar till 
att minska risken för skador i framtiden. Enligt metoden genomförs 
markörbaserad journalgranskning retrospektivt med 2 månaders 
fördröjning.

Nämnd
Disponibla 
vårdplatser, 
genomsnitt 2019

683 Inom verksamhetsområde medicin och kirurgi har antalet disponibla 
platser minskat under året. Minskningen har främst skett vid 
Medicinkliniken länssjukhuset Ryhov och Medicin- och geriatrikkliniken 
Höglandssjukhuset Eksjö. Inom verksamhetsområde kirurgi minskar 
antalet disponibla utifrån en övergång mot mer polikliniserad vård. Inom 
verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik år aktuellt 
resultat enligt plan. Tillfälligt har det varit en neddragning med två 
vårdplatser vid psykiatriska kliniken i Värnamo på grund av hög 
belastning och personalbrist.

Nämnd
Beläggning i procent
Andel belagda 
disponibla platser per 
månad
Grönt 85%-90%
Gul 80%-85%
Röd >90% <80%

90 % 83 % Totalt sett för hela regionen så har beläggningen varit tämligen stabil 
och under gällande mål. Finns en variation mellan 
verksamhetsområdena där verksamhetsområde medicin har en 
snittbeläggning på 88 procent, kirurgi 78 procent och psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik 80 procent under året.
Inom verksamhetsområde medicin var det i huvudsak medicinkliniken i 
Jönköping, medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö och geriatrikkliniken i 
Jönköping som hade en beläggning som i genomsnitt översteg 90 
procent.
Inom verksamhetsområde kirurgi finns en variation mellan klinikerna. 
Hur vårdplatser används är en fråga att fortsatt arbeta med.
Inom verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik är 
beläggningen ganska jämn vid de vuxenpsykiatriska klinikerna. Barn- 
och ungdomspsykiatrin har en låg beläggning på sina fyra vårdplatser, 
vilket dock ska ses som positivt och tecken på väl utvecklad öppenvård 
i länet

15



Mätetal Målvärde Resultat Analys

Nämnd
Utlokaliserade
Antal utlokaliserade 
per 100 disponibla 
vårdplatser

0,0 0,9 % Antalet utlokaliserade sett ur ett helårsperspektiv ökar såväl i antal som 
per 100 disponibla vårdplatser. Utlokalisering förekommer främst inom 
verksamhetsområde medicin och kirurgi, verksamhetsområde psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik har endast haft ett fåtal under året.

Nämnd
Överbeläggningar
Antal 
överbeläggningar per 
100 disponibla 
vårdplatser

0,0 1,4 % Antalet överbeläggningar är totalt sett färre inom regionen vid 
jämförelse mot föregående år, 3 486 mot 3 881. Verksamhetsområde 
kirurgi har flest överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. 
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik har mycket 
få överbeläggningar, 0,5 per 100 disponibla vilket också lägre än 
föregående år.

Nämnd
Antal hembesök 
läkare
Antal hembesök av 
läkare primärvård

Öka 5 725 Antalet läkarbesök i hemmet ökar totalt sett vid jämförelse på årsbas 
mot föregående år, 5 725 mot 3 860. Inom vårdcentralerna Bra Liv har 
arbetssätt med god tillgänglighet till läkarbesök i hemmet utvecklas vid 
samtliga vårdcentraler.

Nämnd
Antal vårdplaneringar 
enligt SiP

Öka 3 765 Antalet vårdplaneringar enligt SIP ökar något vid jämförelse mot 
föregående år. Ackumulerat under hela perioden (jan-dec) genomfördes 
3 765 vårdplanering mot 3 707 föregående år

 RJL
Tjänsteresor, antal 
km egen bil (privatbil), 
i relation till antal 
kilometer egen 
bil/privatbil i tjänsten 
samma period 2017. 

-20 % -5,9 % En sammantagen minskning med 6 procent i resandet med egen bil, 
jämfört med 2017, med minskningar inom tre av fem 
verksamhetsområden.

 RJL
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och hyrbil 
(korttid)
i relation till samma 
period 2017. 

-10 % 6,9 % Tjänsteresande med poolbil/hyrbil har ökat jämfört med 2017, men är 
relativt konstant jämfört med 2018.

 RJL
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg, i 
samma period 2017. 

-17 % -32 % Minskningsmål för inrikesflygande uppnås med god marginal, med 
betydande minskningar inom fyra av fem verksamhetsområden.

 RJL
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg
i samma period 2017. 

0 % -21 % Mål för utrikesflygande uppnås med god marginal, med betydande 
minskningar inom fyra av fem verksamhetsområden.

 RJL
Medarbetarsamtal

90 % 92 % Målet uppnått för nämndområdet. Folktandvården når delvis målet 
medan övriga VO når målet fullt ut.

 RJL
Kompetensutveckling
splan

90 % 85 % Målet delvis uppnått för nämndområdet. Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik når målet fullt ut medan övriga VO når målet delvis.
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

 RJL
Minskning av 
kostnaderna för 
bemanningsföretag

-25 % -14 % Kostnaden för bemanningsföretag inom Hälso- och sjukvården blev 158 
miljoner kronor 2019. Det är en minskning med 26,6 miljoner kronor 
(14,4 %) jämfört med 2018. Från och med 2019 ingår inte köpt 
distansgranskning i kostnaden för bemanningsföretag och detta 
påverkar jämförelsen mellan åren. I år har vi köpt distansgranskning för 
18 miljoner och en rättvis jämförelse ger då en kostnadsminskning på 
8,6 miljoner vilket motsvarar 4,7%. Kostnaden minskar främst inom 
medicinsk vård samt psykiatri/rehabilitering/diagnostik. Kostnaden för 
bemanningsföretag ökade mot slutet av året och de sista månaderna 
var högre eller samma nivå som motsvarande månad 2018 men det 
skedde en viss minskning redan i slutet 2018.

Nämnd
Årsarbetare
Faktiskt antal 
årsarbetare

7 158 Antalet faktiska årsarbetare uppgår till 7158 stycken i genomsnitt jan-
dec. Det är ca 80 fler än föregående år. Antalet faktiska årsarbetare 
minskar inom Folktandvården men ökar inom resterande VO.
Förändringen beror både på ett ökat antal årsarbetare (som i sin tur 
både beror på en ökad sysselsättningsgrad och fler anställda), men 
även på en minskad frånvaro (som innebär att fler är i arbete).
Sett till personalgrupp är det en ökning av bland annat sjuksköterskor, 
specialistkompetenta läkare, biomedicinska analytiker, psykologer m fl 
samtidigt som t ex tandsköterskor, undersköterskor, ST-läkare och 
tandläkare minskar.

 RJL
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro

5,0 % 5,0 % Målet uppnått för nämndområdet som helhet. Medicinsk vård och 
Vårdcentralerna Bra Liv når inte sina individuella mål men har en 
sjukfrånvaro som är i nivå med nämndområdet i övrigt.
Sett till personalgrupp är det en ökning för bl a undersköterskor, fysio- 
och arbetsterapeuter medan övriga grupper når målet helt eller delvis t 
ex har läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer en lägre 
sjukfrånvaro jämfört med föregående år.

 RJL
Ekonomi i balans

0 tkr 17 094 tk
r

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård redovisar ett positivt resultat på 
17,1 miljoner kronor för 2019. Nettokostnadsökningen mellan 2018 och 
2019 blev 3,7 procent.

Tabell: Bokslut 2016-2019, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och 
sjukvård

Område  2016  2017 2018 2019 Förändr
ing jmf 

2018

Privata vårdgivare 8,6 7,2 7,9 5,8 -2,1

Vårdcentralerna 
Bra Liv

-7,7 -26,6 -25,3 -12,5 12,8

Folktandvården 5,2 7,7 -16,7 9,3 26,0

Medicinsk vård -46,7 -10,0 17,5 5,3 -12,1

Kirurgisk vård -78,0 -56,6 -62,7 -41,1 21,6

Psykiatri rehab o 
diagnostik

16,9 -15,0 -24,9 7,9 32,9

Summa 
verksamhets-
område + privata

-101,8 -93,3 -104,3 -25,2 79,1

Regionens 
åtagande

63,6 42,0 -66,7 42,3 108,9

Totalt FS nämnd -38,2 -51,3 -171,0 17,1 188,0

Jämfört med 2018 förbättras budgetavvikelsen med hela 188 miljoner 
kronor. Förbättring finns både inom verksamhetsområdena och centralt/ 
regionens åtagande.
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Verksamhetsområdena inklusive privata vårdgivare förbättrar 
resultatet/budgetavvikelsen med nästan 80 miljoner kronor, från minus 
104 miljoner till minus 25 miljoner kronor. Samtliga verksamhetsområde 
som hade ett negativt resultat 2018 har förbättrat sina resultat 2019 och 
Folktandvården, Psykiatri/rehabilitering/diagnostik har gått från 
minusresultat till plus.
Regionens åtagande förbättrar resultatet/budgetavvikelsen med 
närmare 110 miljoner. Främsta orsakerna är att budgeten för 
regionsjukvården förstärktes inför 2019 samtidigt som kostnaderna för 
regionsjukvården inte ökat som beräknat under 2019. 
Regionsjukvården har en positiv budgetavvikelse på 24 mnkr 2019 
(2018 minus 47 mnkr). Inom regionens åtagande finns också 
reserverade medel för "nya/dyra" läkemedel samt rabatter för 
läkemedel som inte disponerats under året och bidrar därmed till en 
positiv budgetavvikelse på 35 mnkr.

Nämnd
Allmäntandvård 
vuxna, produktivitet 
mätt som 
produktionspoäng i 
förhållande till 
arbetade timmar

100,00 % 104 % Produktiviteteten, som mäts för vuxna patienter inom allmäntandvården, 
förbättras under 2019 och bidrar till en positiv utveckling av det 
ekonomiska resultatet.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 13

Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Chefscontrollern informerar om att en fullständig månadsrapport för 
december kommer att ges vid nämndsammanträdet. Informationen 
läggs till handlingarna

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
RJL 2019/1760

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i mars.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats: Regionens hus, sal A

§149 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Vid nämndsammanträdet den 21 januari kommer inte 
resultatet för december månad att vara färdigställt. 
Chefscontrollern kommer att ge en sammanställning av 
det ekonomiska läget och redogöra för detta på 
sammanträdet.

 Information om arbetet gällande disponering av 
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.

 Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg 
Folkhälsa och sjukvård.

 Program för hållbar utveckling 2021-2025
Föredragande: Maria Cannerborg, miljöchef. 

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

 Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i februari.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§87 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. juli 2019. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Avstämningar efter sommarsituationen
- Projekt gällande patientdokumentation
- Förändringar inom tjänstemannaledningen

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om riktade 
statsbidrag för 2019 och presenterar kommande 
beslutsunderlag.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om det 
fortsatta arbetet med våld i nära relationer, utifrån det 
uppdrag som presidiet gav den 10 april 2019 om att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion. Ett underlag har tagits fram för 
presidiet att lämna synpunkter på. Presidiet beslutar att 
återkomma med besked om hur ärendet ska behandlas 
vidare.

 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar 
Diarienummer: RJL 2019/1106 
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa 
Diarienummer: RJL 2019/1431
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

23



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid: 2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23 Fördelning av inkomna motioner
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL 

2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL 

2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL 

2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - 

Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för 
folkhälsa och sjukvård

 Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL 
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet

 Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater 
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 13

Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Chefscontrollern informerar om att en fullständig månadsrapport för 
december kommer att ges vid nämndsammanträdet. Informationen 
läggs till handlingarna

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
RJL 2019/1760

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i mars.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats: Regionens hus, sal A

§149 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Vid nämndsammanträdet den 21 januari kommer inte 
resultatet för december månad att vara färdigställt. 
Chefscontrollern kommer att ge en sammanställning av 
det ekonomiska läget och redogöra för detta på 
sammanträdet.

 Information om arbetet gällande disponering av 
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.

 Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg 
Folkhälsa och sjukvård.

 Program för hållbar utveckling 2021-2025
Föredragande: Maria Cannerborg, miljöchef. 

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

 Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i februari.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. augusti 2019. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Förändrade rutiner gällande osteoporosmottagningarna
- Status för antalet vårdplatser på länets sjukhus
- Förslag till disponering av vårdenheter i det nybyggda 
hus D1 på Ryhov

 Ordföranden informerar om att ärendet gällande den 
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades 
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån 
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner 
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns 
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer 
gällande hälsa.

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara 
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer 
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den 
regionala utvecklingsstrategin. 

 Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

 Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information ges på nämndsammanträde under hösten.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid: 2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 30 Fördelning av inkomna motioner
 Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
 Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
 Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23

Tid: 2020-01-21 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 13

Frågor
Följande frågor ställs av Bengt-Ove Eriksson (V) vid dagens sammanträde:

 Kultur inom vården ryms inom FS verksamhetsområden. ANA 
ansvarar för regionens kulturfrågor i allmänhet. Kan samverkande 
bryggor skapas för att vara av godo för dessa båda kulturaspekter?

 Det finns numera omfattande forskning kring olika kulturformers 
positiva påverkan på olika somatiska och psykiatriska 
sjukdomstillstånd. Bl.a. finns musikterapi och bildterapi upptaget i 
Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av psykossjukdom. I Norge 
ingår dessa terapiformer bland de medicinfria/medicinminimerade 
behandlingsalternativ som ”regionale helseforetak” är skyldiga att 
erbjuda sedan 2016. Det är angeläget att ha ett brett utbud inom den 
psykiatriska vården. Vilka möjligheter finns det idag inom Region 
Jönköpings län att erbjuda musikterapi och bildterapi som del av 
behandling inom psykosvården, i enlighet med Socialstyrelsens 
riktlinjer?

 Det finns medel avsatta i budget 2019 och i budget 2020 inom 
nämndens verksamhetsområde som ännu inte är hanterade. Medel är 
tänkta att bland annat gå till livsstilsutmaning och äldres psykiska 
hälsa. Vänsterpartiet vill få en redovisning i nämnden kring hur det 
är tänkt att processen för att hantera dessa medel ska se ut.

Följande fråga ställs av Thomas Bäuml (M) vid dagens sammanträde:

 Med nya lagen om trygg och säker hemgång fick sjukvården en ny 
uppgift, att lämna en prognos om när patienten räknas vara 
färdigbehandlad och klar för hemgång. Vi undrar hur denna process 
löper och hur samverkan kring detta utvecklas med kommunerna? 

Frågorna ska besvaras vid kommande sammanträden under våren.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 24

Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste 
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434

Beslut 
Presidiet

 Avvaktar med beslut till nämndsammanträdet. 

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Omskärelse av 
minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:

 att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att 
erbjuda omskärelse av minderåriga barn

 att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt 
till sin egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation 
med staten för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga 
medicinska skäl föreligger.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-01-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! 

Min kropp!

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.
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MOTIONSUNDERLAG 1(4)

2020-01-20 RJL 2019/434

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar 
måste upphöra - Stopp! Min kropp!

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, lämnas information 
i ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för 
folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Omskärelse av minderåriga 
pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:

 att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att 
erbjuda omskärelse av minderåriga barn

 att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt till sin 
egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation med staten 
för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga medicinska skäl 
föreligger.

I motionen anges en rad ställningstaganden och rekommendationer. 

Innebörd, regelverk, förekomst
Information om innebörden av och regler för omskärelse av män ges redan idag 
på 1177 Vårdguiden. Medicinskt innebär omskärelse av män att förhuden som 
sitter över penisens yttersta del, ollonet, helt eller delvis tas bort. Att ta bort 
förhuden är ett oåterkalleligt ingrepp. Man kan inte operera tillbaka förhuden.
På pojkar som är yngre än två månader får omskärelser enligt lag göras av läkare 
och av personer med ett särskilt tillstånd som utfärdas av Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Ingreppet ska alltid, oavsett ålder, göras med smärtlindring 
som ges av läkare eller sjuksköterska. På barn som är äldre än två månader får 
förhuden bara opereras bort av en läkare. Den som omskär en pojke utan att vara 
legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd kan dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 
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MOTIONSUNDERLAG 2(4)

RJL 2019/434

Inom Region Jönköpings län utförs få omskärelser. 
Ålder vid ingreppet 0 1 2 4 5 6 8 9 Summa/år
2017 1 1
2018 3 1 4
2019 3 3
Totalsumma 8
Figur 2: Antal omskärelser inom Region Jönköpings län 2013 – 2019 i åldrarna 
0 – 18 år. 

Den som är myndig och vill operera bort sin förhud utan att det finns medicinska 
skäl får själv betala för operationen. Kostnaden varierar i olika i olika regioner. 
Inom Region Jönköpings län är kostnaden densamma oavsett om det handlar om 
ett barn eller en vuxen: Omskärelse av pojkar av icke medicinska skäl (DRG 
N20O) kostar enligt 2019 års prislista 14 331 kr. Inga barn har under 2018-2019 
debiterats för omskärelse av icke medicinska skäl. Omskärelse av barn på 
medicinsk grund är kostnadsfri i enlighet med all annan barnsjukvård.

Motiv för omskärelse
Mellan 15 - 30 procent av världens män uppskattas vara omskurna. Motiven för 
omskärelse kan vara

 Religiösa, kulturella eller sociala.
 Medicinska, till exempel vid trång förhud eller inflammationer under 

förhuden.
 Hygieniska (en omskuren penis är inte mer hygienisk i sig själv, men är 

lättare att hålla ren). Det finns studier som pekar på att omskärelse 
motverkar spridning av HIV.

 En initiationsrit i samband med puberteten.
 Estetiska.

Inom judendomen utgör omskärelse ett av de mest centrala och allmänt 
praktiserade buden. Omskärelse utgör tecknet på det förbund som Gud slöt med 
Abraham, religionens och folkets grundare. Judendomen är unik i bemärkelsen att 
man förlägger omskärelsen till dag åtta efter födelsen. Den är central för pojkens 
namngivning och ses som inledningen på föräldrarnas ansvar att hos barnet skapa 
en judisk identitet. En majoritet av världens judar, även sekulariserade, praktiserar 
omskärelse. Omskärelsen utgör i hög grad en identitetsmarkör och har således 
även kulturella/sociala motiv.

Inom islam föreskrivs inte omskärelse i Koranen men nämns i de islamiska 
traditionerna. Även bland muslimer är omskärelse vanlig och såväl den religiösa 
som kulturella betydelsen är stor. En skillnad jämfört med judendomen är att 
omskärelsen kan utföras senare i livet, vanligast är dock att det sker före 
puberteten.
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MOTIONSUNDERLAG 3(4)

RJL 2019/434

Skilda ståndpunkter – etiska aspekter
Debatten om omskärelse av pojkar handlar i första hand om omskärelse som görs 
av kulturella, religiösa och sociala skäl. Det finns skilda synsätt beträffande vad 
som kan anses vara det icke autonoma barnets bästa.
Motståndare till omskärelse av barn och unga anför att ett kirurgiskt ingrepp utan 
medicinska motiv aldrig bör utföras utan samtycke. Omskärelse betraktas därför 
som ett onödigt och icke försvarbart ingrepp på ett barn. Barnet har rätt att själv 
bestämma över sin kropp, särskilt med tanke på att omskärelse är ett oåterkalleligt 
ingrepp.

De som av religiösa, kulturella och sociala skäl förespråkar omskärelse anför ofta 
religionsfriheten som motiv och ser frågan som en minoritetsrättighet. Redan det 
faktum att två världsreligioner praktiserar och betonar omskärelse som en central 
rit talar mot förbud och begränsningar. I en kontext där majoriteten är omskuren 
utsätter man i stället barnet för att vara avvikande i förhållande till sin omgivning.

Sveriges Kommuner och Landsting - ställningstagande
SKL rekommenderade 2009 alla landsting att erbjuda omskärelse på icke 
medicinska grunder, baserat bland annat på regeringens och riksdagens 
uppfattning att omskärelse på icke medicinsk grund är förenligt med 
Barnkonventionen. 

SKL:s kongress har i november 2019 på nytt behandlat frågan utifrån en motion 
från SD. I motionen pläderades för en ändring av lagen (2001:499) om omskärelse 
av pojkar till följd av att Barnkonventionen blir svensk lag. Motionären föreslår 
kongressen besluta: 

 att SKL arbetar aktivt för att Barnkonventionen efterlevs och att inga 
pojkar omskärs utan medicinska skäl.

 att SKL arbetar för att lagen om omskärelse, lag 2001:299 tas bort ur 
svensk lagstiftning då den är ett direkt brott mot Barnkonventionen.

I beslutsunderlaget betonas att omskärelse av små pojkar är en svår och 
komplicerad fråga och man pekar både på det faktum att den är etiskt komplicerad 
och att det finns olika uppfattningar om omskärelse hos bland annat forskare och 
andra experter. FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar att staterna 
ska verka för att omskärelse sker av personer som har utbildning för detta och 
under hygieniska omständigheter. Detta kan tolkas som att omskärelse på icke 
medicinska grunder inte står i strid med Barnkonventionen. SKL:s slutsats blir att 
inga ställningstaganden har gjorts av som föranleder en ändrad inställning i 
förhållande till den rekommendation som togs fram år 2009. 

Konsekvenser av ett förbud
Enligt förarbetena till lagen om omskärelse av pojkar var Regeringens 
grundinställning att det inte var självklart att landstingen kunde åläggs att 
tillhandahålla omskärelser. Motivet handlade dels om det faktum att det finns 
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MOTIONSUNDERLAG 4(4)

RJL 2019/434

personal som inte vill medverka till omskärelse, dels om nödvändigheten av 
prioriteringar av behov som är mest angelägna etc. Å andra sidan såg Regeringen 
argument för att landstingen borde kunna åläggas att tillhandahålla omskärelser. 
Risken finns annars att föräldrar som bor inom ett landsting där det inte går att få 
omskärelse utförd, hamnar hos personer som inte är behöriga att utföra 
omskärelse. I de fall en omskärelse sker utanför hälso- och sjukvården och 
ingreppet ger upphov till komplikationer, måste pojken dessutom ändå tas om 
hand i ett senare skede av sjukvården. 

De sistnämnda argumenten anförs också i debatten om ett generellt förbud mot 
omskärelse i Sverige. Det finns en oro för att ett förbud skulle innebära olagliga 
ingrepp miljöer med bristfällig hygien, utförda av personer som inte är 
sjukvårdskunniga. Att säkra att omskärelse på pojkar utförs 1) av legitimerad 
läkare eller av personer med särskilt tillstånd och 2) med smärtlindring och under 
betryggande hygieniska förhållanden kan ses som en central utgångspunkt för att 
förhindra att barn far illa.

Förespråkare för omskärelse av religiösa skäl hävdar dessutom att en 
kriminalisering skulle omöjliggöra för judar och muslimer att fullt ut leva i och 
praktisera sin religion i Sverige. En förmodad konsekvens är att många föräldrar 
kommer att vilja utföra ingreppet någon annanstans än i Sverige.
Den direkta konsekvensen av att Region Jönköpings län skulle neka utförande av 
förhudsoperationer som inte är medicinskt motiverade måste ses som begränsad, 
med tanke på att efterfrågan är så liten. Patientlagen ger dessutom rätt att söka 
vård i en annan region, eller att kontakta en privat kirurgmottagning eller 
urologmottagning. 

Källor
 Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar
 Regeringens proposition 2000/01:81 s. 33 ff. ang. skyldighet att 

tillhandahålla omskärelse
 1177 Vårdguiden: omskärelse av män. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A

§157 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar 
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434

Information om nationella riktlinjer och rekommendationer 
gällande omskärelse ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Elisabeth Töre (V) lämnar ett skriftligt medskick som 
underlag till beredningen. Regionledningskontoret får i uppdrag 
att ta fram ett faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Jimmy Ekström (L) Elisabeth Töre (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§102 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport samt delårsrapport per augusti

Chefscontroller informerar om att månadsrapporten för 
september beräknas vara klar att presentera på 
nämndsammanträdet.

 Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2018. 
Chefscontroller presenterar upplägg för 
informationsärendet inför nämndsammanträdet.

 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste 
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434

 Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§76 Informationsärenden
 Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om

- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.

 Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för 
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande 
process. 
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av 
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde 
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september 
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet 
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den 
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet 
den 15 oktober.

 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste 
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Inkommen skrivelse angående personliga ombud 
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag 
att ta fram ett svar på skrivelsen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid: 2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23 Fördelning av inkomna motioner
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL 

2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL 

2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL 

2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - 

Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för 
folkhälsa och sjukvård

 Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL 
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet

 Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater 
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid: 2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

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

 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar 

måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik 

och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för 

tvångsvårdade patienter

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Desiré Törnqvist (S)  
Ordförande  §§ 24-35, 40-47       

Anders Gustafsson (M) 
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C) Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

46



47



48



49



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 15

Granskning av avvikelsehanteringen
Diarienummer: RJL 2019/2534

Beslut 
Presidiet

 Avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den 
granskning som regionrevisionen har genomfört av avvikelsehanteringen. 

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 
och sjukvård till viss del säkerställer en ändamålsenlig process för 
avvikelsehantering. Det finns rutiner och riktlinjer för 
avvikelsehanteringsprocessen men dessa saknar hänvisningar till regionens 
mål att minska antalet vårdskador.  

Region Jönköpings län anser att rapporten innehåller en hel del fel och 
missuppfattningar som delvis kan bidra till felaktiga slutsatser. Samtidigt ser 
vi att avvikelsehanteringssystemet ständigt behöver förbättras och att 
revisorernas rekommendationer till stor del är relevanta. Region Jönköpings 
län har för avsikt att fortsätta förbättringsarbetet inom dessa områden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
 Regionrevisionens missiv avseende granskning av 

avvikelsehanteringen daterat 2019-10-23
 Revisionsrapport från pwc: Avvikelsehantering 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Granskning av avvikelsehantering 
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den 
granskning som regionrevisionen har genomfört av avvikelsehanteringen. 

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård till viss del säkerställer en ändamålsenlig process för avvikelsehantering. 
Det finns rutiner och riktlinjer för avvikelsehanteringsprocessen men dessa saknar 
hänvisningar till regionens mål att minska antalet vårdskador.  

Region Jönköpings län anser att rapporten innehåller en hel del fel och 
missuppfattningar som delvis kan bidra till felaktiga slutsatser. Samtidigt ser vi att 
avvikelsehanteringssystemet ständigt behöver förbättras och att revisorernas 
rekommendationer till stor del är relevanta. Region Jönköpings län har för avsikt 
att fortsätta förbättringsarbetet inom dessa områden.

Information i ärendet
Revisorerna finner att rapporten ger upphov till fler frågeställningar som 
tillvaratas i revisorernas riskanalys. 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. Implementera politiskt antagna rutiner och riktlinjer avseende 
avvikelsehanteringsprocessen inom samtliga verksamheter

2. Se över rapporteringssystemet för genomförda utbildningar och 
utbildningsinsatser för all personal inom regionen 

3. Specificera hur avvikelsehantering bidrar till regionens mål och 
målsättning att minska antalet vårdskador 

4. Redogöra för hur patienternas åsikter omhändertas i processen. 
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Revisorernas rapport innehåller en del fel och missuppfattningar som delvis bidrar 
till att felaktiga slutsatser dras. Bland annat beskrivs Region Jönköpings läns 
processer på sida 7. Det som räknas upp är verksamhetsområden samt en 
styrgrupp för ledning och förvaltning av IT-system. Begreppet 
processledningsdirektörer nämns också vilket inte är en titel eller befattning som 
finns i Region Jönköpings län. Titeln är sjukvårdsdirektörer. 

På samma sida beskrivs instruktioner för avvikelse hantering på medicin och 
geriatrikkliniken i Eksjö, samt inom laboratoriemedicin. Formuleringen göra att 
uppfattningen blir att det bara är dessa verksamheter som har sådana lokala 
riktlinjer vilket inte stämmer. 

På sida 8 i rapporten skriver revisorerna att de bedömer det som en brist att 
kopplingen mellan avvikelsehantering och målsättning att minska antalet 
vårdskador är otydligt. Samtidigt återges ett utdrag från 
patientsäkerhetsberättelsen precis ovanför: 
”Patientsäkerhet handlar om systematiskt kvalitetsutveckling och innebär 
process- och rutinutveckling, riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelse 
och förbättrade åtgärder i verksamheten. En viktig del är lärandet där man lär av 
egna och andras erfarenheter. 
Det övergripande målet är att minska antal vårdskador. Vårdskador ska 
förhindas genom ett aktivt riskförebyggande arbete” 

Region Jönköpings län har svårt att förstå hur man inte utifrån detta förstår 
kopplingen mellan arbetet med avvikelser och målet att minska vårdskador.

Region Jönköpings län har också svårt att förstå kommentaren i slutet på sida 9, 
där det beskrivs att det är färre ärendesamordnare än anställda vid varje enhet. 
Detta är självklart och gör att vi ifrågasätter om man vet vad man uttalar sig om. 

På sida 10 beskrivs att arbetet med att fånga upp vårdskador sker i större 
utsträckning genom journalgranskningar än genom registrerad avvikelse. Detta 
stämmer inte. Däremot finns det studier som visar, exempelvis från England, att 
om man gör journalgranskningar på totalmaterial av vårdtillfällen hittar man fler 
vårdskador än de som registrerats i avvikelsesystem på de studerade sjukhusen, 
men detta görs inte här i Region Jönköpings län. 

I övrigt anser Region Jönköpings län att rekommendationerna stämmer överens 
med de förbättringsmöjligheter som finns och att utveckling pågår. 

Implementering av rutiner och riktlinjer 
Region Jönköpings län har politiskt antagna policys som görs om till rutiner och 
riktlinjer som sträcker sig ner till verksamhetsområdes nivå. Sedan öppnar 
riktlinjerna upp för lokala rutiner kring avvikelsehanteringsprocessen. I 
användargruppen, som representerar samtliga områden inom Region Jönköpings 
län, kommer det att ske en genomgång av rutiner och riktlinjer, samt hur 
avvikelsehanteringen ännu bättre kan bidra till regionens mål och målsättning att 
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minska antalet vårdskador.  Skillnader och likheter på verksamhetsområdesnivå 
kommer att ses över och förtydliganden kommer att göras. Även begreppet 
”avvikelsehanteringsprocess” kommer att förtydligas. Det är skillnad på den 
tekniska processen (ärendets väg) och den icke tekniska processen (dialogen på 
arbetsplatsen för att förhindra upprepning). 

Utbildning 
Alla medarbetare i Region Jönköpings län har per automatik behörighet att 
rapportera i synergi som ”rapportörer”. Det ligger i linjeansvaret och i samband 
med introduktion att utbilda personal i systemet och hur man lokalt jobbar med 
”avvikelsehanteringsprocessen”. Det ansvaret ligger i de flesta fall på enhetens 
ärendesamordnare. Ärendesamordnaren genomgår en utbildning för att kunna få 
utökad behörighet. Anmälan sker via lärandekalendern och alla som genomgått 
utbildningen loggas i systemet. Det finns alltså en bra kontroll på övergripande 
nivå, men på individuell nivå så ingår det i chefens och ärendesamordnarens 
uppdrag att tillgodose det. 

Under 2020 kommer en uppgradering av systemet för avvikelsehantering att 
genomföras. Då kommer samtidigt en större utbildningsinsats genomföras för att 
uppdatera kunskapen hos medarbetarna. I utbildningsmaterialet kommer det 
förtydligas kring ansvar och medarbetare ska lätt hitta den information de behöver 
när de jobbar i systemet. Utbildningsmaterialet kommer att göras i samverkan 
mellan ärendesamordnare, systemförvaltare och rapportörer för att säkerställa 
kvaliteten.

Region Jönköpings läns målsättning att minska antalet vårdskador 
Avvikelsehantering är ett av våra angreppssätt för att minska antalet vårdskador. 
Syftet med systemet är att skapa lärande och ett av regionens mål är att öka antalet 
ärenden med händelsekategorin risk/tillbud. Detta kommer att följas upp med de 
fem regionsgemensamma indikatorer inom patientsäkerhet som ska 
implementerats under 2020. Indikatorerna har tagits fram av en grupp som jobbar 
med patientsäkerhet med syftet att öka lärande från synergi och hitta systemfel 
som behöver åtgärdas. 

Andra angreppssätt är händelseanalyser, som görs på större avvikelser som i 
systemet fått högt skattade riskpoäng med syftet att identifiera systemfel, samt 
riskanalyser. Detta initieras om det är återkommande avvikelser och man behöver 
se över processen och identifiera risker för vårdskada och åtgärda dessa. Detta 
tillsammans med flera andra angreppssätt inom patientsäkerhet ska bidra till att vi 
minska antalet vårdskador. 

Patienternas åsikter
Det finns idag fungerande processer för hur patienternas åsikter omhändertas i 
processen inom de flesta verksamheter. Det finns en skyldighet enligt lag och 
förordningar att utreda negativa händelser och inhämta patienters upplevelse och 
synpunkter. Systemet är ett stöd för dokumentation och uppföljning av detta. I och 
med den nya lagen kring klagomålshantering har det funnits flera sätt för 
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patienten att lämna synpunkter. Synergi är ett av dessa sätt. Hittills har 
patientnämnden jobbat i ett annat system, men det pågår diskussioner där vi ser 
över möjligheten att patientnämnden också på sikt använder sig av synergi.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
 Regionrevisionens missiv avseende granskning av avvikelsehanteringen 

daterat 2019-10-23
 Revisionsrapport från pwc: Avvikelsehantering 

Beslut skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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From:                                 Suntila Mia on behalf of Regionrevisionen
Sent:                                  Mon, 16 Dec 2019 11:29:14 +0100
To:                                      Bijelic Eriksson Nathalie
Subject:                             SV: Begäran om anstånd RJL 2019/2534, ert dnr RJLR 2019/15

Hej Nathalie!
 
Det går fint att inkomma med svar den 4 mars 2019.
 
Med vänlig hälsning
Mia 
 
 

Från: Bijelic Eriksson Nathalie <nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se> 
Skickat: den 16 december 2019 08:41
Till: Regionrevisionen <regionrevisionen@rjl.se>
Ämne: VB: Begäran om anstånd RJL 2019/2534, ert dnr RJLR 2019/15
Prioritet: Hög
 
Hej,
 
Denna begäran har tidigare tyvärr fått fel ärendebeskrivning, men rätt dnr (se nedan). Begäran avser 
granskningen av avvikelsehanteringen (RJL 2019/2534), ert dnr RJLR 2019/15. Vi kommer tyvärr inte att 
ha möjlighet att inlämna svar inom angiven tid och önskar därmed begära anstånd att inkomma med 
svar på granskningen den 4 mars 2020. Ärendet kommer utifrån detta att lyftas för beslut i nämnd för 
folkhälsa och sjukvård den 26 februari och i regionstyrelsen den 3 mars.
 
Tacksam för återkoppling om detta beviljas.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
___________________________
Nathalie Bijelic Eriksson
Nämndsekreterare
010-242 40 32 
nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se 

Område Kansli
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
www.rjl.se 
 
Information och e-tjänster för 
din hälsa och vård
www.1177.se/Jonkopings-lan
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Från: Bijelic Eriksson Nathalie 
Skickat: den 11 december 2019 10:15
Till: Regionrevisionen
Ämne: Begäran om anstånd RJL 2019/2534, ert dnr RJLR 2019/15
Prioritet: Hög
 
Hej,
 
Inkommen granskning gällande patientens rätt (RJL 2019/2534), ert dnr RJLR 2019/15 har fördelats till 
nämnd för folkhälsa och sjukvård samt regionstyrelsen. Vi önskar härmed begära anstånd att inkomma 
med svar på granskningen den 4 mars 2020. Ärendet kommer utifrån detta att lyftas för beslut i nämnd 
för folkhälsa och sjukvård den 26 februari och i regionstyrelsen den 3 mars.
 
Tacksam för återkoppling om detta beviljas.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
___________________________
Nathalie Bijelic Eriksson
Nämndsekreterare
010-242 40 32 
nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se 

Område Kansli
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
www.rjl.se 
 
Information och e-tjänster för 
din hälsa och vård
www.1177.se/Jonkopings-lan
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§233 Granskningar
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar fördelning av följande 
granskningar:

 Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till 
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård - 
dnr: 2019/2536

 Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till 
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen - 
dnr: 2019/2535

 Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till 
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård 
dnr: 2019/2534

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 103-120
Tid: 2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:00-

19:20.

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 109 Inkomna granskningar 
Inkomna granskningar redovisas av ordförande enligt följande: 

 Granskning av tillgänglighet inom tandvården – fördelat 
till nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen 
– dnr: 2019/2346

 Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till 
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård - 
dnr: 2019/2536

 Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till 
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen - 
dnr: 2019/2535

 Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till 
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård 
dnr: 2019/2534

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Desiré Törnqvist (S)  
Ordförande

Elisabeth Englund (KD) Anders Bengtsson (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 16

Granskning av patientens rätt
Diarienummer: RJL 2019/2948

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den 
granskning som regionrevisionen genomfört av patientens rätt. 

Regionrevisorernas bedömning är att regionstyrelsens och nämnden för 
folkhälsa och sjukvårds styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa 
efterlevnad av patientlagen inte är helt tillräcklig. 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med att förtydliga och klargöra vad 
som gäller för patienterna och i förflyttningen mot den nära vården är 
arbetet med fast vårdkontakt och patientkontrakt viktiga delar. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av patienten rätt 

daterat 2019-11-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av patientens rätt  
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Granskning av patientens rätt
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den 
granskning som regionrevisionen genomfört av patientens rätt. 

Regionrevisorernas bedömning är att regionstyrelsens och nämnden för folkhälsa 
och sjukvårds styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa efterlevnad av 
patientlagen inte är helt tillräcklig. 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med att förtydliga och klargöra vad som 
gäller för patienterna och i förflyttningen mot den nära vården är arbetet med fast 
vårdkontakt och patientkontrakt viktiga delar. 

Information i ärendet
Revisorerna ser att det finns en styrning och uppföljning som omfattar delar av 
patientlagstiftningen, men att arbetet med intern kontroll kan utvecklas. Region 
Jönköpings läns arbete med patientkontrakt ser man som positivt. 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. Utveckla styrningen och säkerställa att innehållet i patientlagen beaktas i 
arbetet med den interna kontrollen

2. Bedöma i vilken omfattning dokumentation bör finnas för olika delar av 
patientlagen 

3. Utveckla funktionen fast vårdkontakt och tydliggöra vårdens ansvar för 
samordning och kontinuitet 

4. Fortsätta sitt arbete med patientkontrakt. 

Kommentar till revisorernas bedömning och rekommendationer
Inför att patientlagen kom 2015 gjordes ett stort arbete med att gå igenom 
patientlagens intentioner och omfattande kommunikation och utbildningar 
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genomfördes.  Patientlagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med 
vården. En del av innehållet i patientlagen är detsamma som i hälso- och 
sjukvårdslagen, men patientlagen har ett större fokus på patientens delaktighet och 
valfrihet. Därför skrevs nya riktlinjer för exempelvis fast vårdkontakt och ny 
medicinsk bedömning. Frågor och svarssidor på internet togs fram. Val av 
utförare var det område som väckte mest frågor. 

Intern kontroll 
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom 
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och 
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två 
inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:
 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige 

och styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av 
verksamhetsmål och ekonomiska ramar

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden.

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet 
bedrivs på säkrar:
 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner.

För 2020 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram 
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Detta innebär att sannolikheten för att 
brister och fel förekommer inom ett visst område har bedömts och sedan avvägts 
mot de konsekvenser som kan bli följden av eventuella brister. I detta arbete har 
representanter för de olika verksamhetsområdena medverkat. Flera av 
kontrollmomenten berör samtliga verksamhetsområden, medan några av 
momenten är inriktade på vissa delar av verksamheten.

Dokumentation
Den dokumentation som finns kring patientlagen är dels det som vänder sig direkt 
till patienten. Den informationen finns på 1177.se 
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/lagar-och-
bestammelser/lagar-i-varden/patientlagen/    
De administrativa riktlinjerna med anknytning till patientlagen finns på Region 
Jönköpings läns intranät. Där finns exempelvis: 

 Riktlinje för fast vårdkontakt
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 Riktlinje för fast läkarkontakt i primärvården 
 Riktlinje för ny medicinsk bedömning 
 Vårdskada – riktlinje för patient och medarbetarstöd. 

Fast vårdkontakt  
Riktlinjer finns för fast vårdkontakt.  Det är vårdgivarens och aldrig patientens 
ansvar att samordna vårdinsatser från olika enheter, vårdgivare och myndigheter. 
En fast vårdkontakt ska vara en tydligt utpekad och namngiven person som ska 
bistå och stödja patienten i kontakterna med vården. Som patient kan man ha flera 
kontaktpersoner i olika delar av vården, men en person ska vara sammanhållande. 
Antalet patienter med fast vårdkontakt följs i Region Jönköpings läns 
journalssystem. En utveckling har skett i journalsystemet för att ytterligare 
förtydliga var informationen ska skrivas och därmed också lättare hittas vid 
behov.  

Patientkontrakt 
Baserat på tester under 2018 arbetar Region Jönköpings län nu vidare med 
patientkontrakt till samtliga vårdverksamheter. Arbetet stöds av 
genombrottsmetodik. Genom genombrottsmetoden fastställs tydliga mål, 
använder enkla mätmetoder och systematiskt testar förändringar i liten skala som 
gör att verksamheterna lär sig vilka förändringar som leder till förbättringar. Vid 
en viss tidpunkt sker ett genombrott d.v.s. det nya arbetssättet har resulterat i 
påtagliga förbättringar. 

I arbetet med patientkontrakt ingår fyra olika delar: 
 En gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare. 

Överenskommelsen innehåller flera olika delar. En del är att vårdgivaren 
ska stärka och möjliggöra för personer som är i patientrollen att ta tillvara 
sina egna resurser. Det behöver också bli tydligt vem som för vad i en 
planerad vård och behandling för att skapa trygghet för de som är i behov 
av vård. En gemensam överenskommelse kan även leda till en mer 
patientsäker vård där missuppfattningar kan undanröjas. 

 Fast vårdkontakt – person med samordningsansvar. 
Som patient ska man veta vem man kan vända mig till vid behov. Det är 
många gånger tydligt för patienten, men inte alltid. 

 Överenskommen tid – bokade tider i samråd.
Patienten ska veta och kunna vara delaktig i sitt nästa steg i sin vård och 
behandling. För patienten handlar det om att vara delaktig i beslut gällande 
tiden för nästa kontakt, möjligheten att enkelt om- och avboka sin tid och 
att kunna påverka på vilket sätt man ska ha kontakt. 

 Sammanhållen plan – planering, överblick och stöd för koordinerande 
insatser. 
Om man som patient har kontakt med flera enheter inom sjukvården ska 
patienten kunna gå in på 1177 och se sin sammanhållna plan för hur 
helheten i dennes vård ser ut. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av patienten rätt daterat 

2019-11-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av patientens rätt  

Beslut skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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2019-12-16     

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Kansli E-post: regionledningskontoret.kansli@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
Box 1024 Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057
551 11  Jönköping

Regionledningskontoret
Kansli
Nathalie Bijelic Eriksson

Tjänsteanteckning gällande anstånd i 
ärende RJL 2019/2948 

Undertecknad har idag varit i kontakt med adm. samordnare på regionrevisionen 
Mia Suntila gällande begäran om anstånd i ärende RJL 2019/2948 Granskning av 
patientens rätt. Anstånd beviljades t.o.m. den 4 mars.

I tjänsten

Nathalie Bijelic Eriksson
Nämndsekreterare
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 17

Remiss - Handlingsplan för samverkan barn och unga 
2020-2023 i Jönköpings kommun
Diarienummer: RJL 2019/2884

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län berörs av flera delar av handlingsplanen. 
Handlingsplanen pekar på relevanta arbeten där en samverkan mellan 
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun är viktig och ett fortsatt 
utvecklingsarbete behövs. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-01-31
 Förslag till yttrande daterat 2020-02-26
 Remiss – Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och 

unga i Jönköpings kommun, handlingsplan 2020-2023 från 
Jönköpings kommun
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MISSIV 1(1)

2020-01-31 RJL 2019/2884

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Remiss - Handlingsplan för samverkan 
barn och unga 2020-2023 i Jönköpings 
kommun
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län berörs av flera delar av handlingsplanen. Handlingsplanen 
pekar på relevanta arbeten där en samverkan mellan Region Jönköpings län och 
Jönköpings kommun är viktig och ett fortsatt utvecklingsarbete behövs. 

Information i ärendet
Jönköpings kommun har tagit fram en handlingsplan för 2020-2023 som ska vara 
ett stöd i arbetet som behöver göras i samverkan mellan olika verksamheter för att 
ge barn och unga så goda uppväxtvillkor som möjligt. 

Region Jönköpings läns har ombetts att granska handlingsplanen utifrån 
frågeställningarna: 
- På vilket sätt berörs aktuell remissinstans av handlingsplanen? 
- Utifrån aktuell remissinstans uppdrag – är de områden som handlingsplanen 
pekar ut relevanta att arbeta med? 

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-01-31
 Förslag till yttrande daterat 2020-02-26
 Remiss – Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i 

Jönköpings kommun, handlingsplan 2020-2023 från Jönköpings kommun

Beslut skickas till
Jönköpings kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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YTTRANDE 1(2)

2020-02-26 RJL 2019/2884

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Jönköpings kommun 
     
           

Remiss - Handlingsplan för samverkan 
barn och unga 2020-2023 i Jönköpings 
kommun
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Remiss - 
Handlingsplan för samverkan barn och unga 2020-2023 i Jönköpings kommun. 
Handlingsplanen berör barn och ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Sammanfattning
Region Jönköpings län berörs av flera delar av handlingsplanen. Handlingsplanen 
pekar på relevanta arbeten där en samverkan mellan Region Jönköpings län och 
Jönköpings kommun är viktig och ett fortsatt utvecklingsarbete behövs. 

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ser att de fem områden som handlingsplanen pekat ut som 
särskilt angelägna att arbeta med, allas lika värde, hälsa, trygghet, likvärdig skola 
med fokus skolnärvaro och struktur/organisation som främjar samverkansarbetet 
berör de arbeten som sker inom hälso- och sjukvården på en rad punkter.

Kring länsövergripande samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och 
sjukvården för barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa finns 
Strategigrupp barn och unga. För att föra arbetet framåt finns en handlingsplan 
som revideras varje år samt överenskommelser mellan partnerna i strategigruppen. 

Ytterligare en samverkansyta är de fokusgrupper som finns under 
jämställdhetsrådet Barnets rättigheter kopplat till Ett jämställt Jönköpings län 
Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2018–2020 och Våld i nära relationer 
där en handlingsplan håller på att skapas nu. Kopplat till våld i nära relationer 
finns hedersrelaterat våld där vi är i startgroparna för en webbutbildning rörande 
hedersrelaterat våld. För att hela kedjan ska fungera är en samverkan med 
kommunerna mycket viktig.

En annan samverkansyta är Insikt/Utsikt som är en samverkansorganisation med 
syftet att arbeta för att Jönköpings län ska bli fritt från skador av alkohol och 
tobak samt fritt från narkotika, dopning och missbruk och beroende av läkemedel. 
Arbetet utgår från en regional handlingsplan som riktar sig till alla berörda i länet, 
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YTTRANDE 2(2)

RJL 2019/2884

både myndigheter, organisationer och föreningar som arbetar med förebyggande 
ANDT-frågor.

Strategin för att utjämna skillnader i hälsa Tillsammans för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Jönköpings län gäller år 2016-2025 och syftar till att integrera jämlik 
hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka samverkan och samlärande för 
folkhälsoarbete samt rikta insatser till grupper i samhället med sämre 
förutsättningar till ett bra liv. Vissa mål och aktiviteter i strategin berör det som 
Jönköpings kommun avser i sin handlingsplan. 

Region Jönköpings läns handlingsplan för att arbeta med barnkonventionen har 
reviderats inför att bankonventionen blir lag vilket stämmer väl överens med det 
arbete som beskrivs i Jönköpings kommuns handlingsplan. Region Jönköpings 
läns handlingsplan kommer sträcka sig från 2020-2023.

Annat att nämna där samverkan pågår är Familjecentraler och 
Ungdomsmottagningar. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rachel De Basso
Ordförande i nämnd för folkhälsa och 
sjukvård 

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Bakgrund  
Mycket blir allt bättre för barn och ungdomar, men på ett område – psykisk hälsa – visar 

samstämmiga undersökningar att allt fler barn och unga upplever ett sämre mående. Det är 

en utmaning för alla, där vi måste göra ett bättre arbete. 

Det är många samhälleliga aktörer som arbetar för att barn och unga ska ha det så bra som 

möjligt – i skola, i verksamheter på den fria tiden, i hälso- och sjukvården, i socialtjänstens 

arbete med barn och unga. Mycket arbete görs inom varje verksamhet – ibland är det 

tillräckligt, ibland når vi längre om vi samverkar. 

I arbetet med barn och unga är det viktigt att ta till vara civilsamhällets resurser och stora 

engagemang. Det är också viktigt att vi har en helhetssyn som innefattar barns och ungas 

hela liv, 24 timmar om dygnet, året runt.  

Det är viktigt att förmedla uppfattningen att känslor som ångest, oro och nedstämdhet är normala tillstånd som 

inte alltid motiverar medicinsk behandling. Dessa ofta obehagliga känslor hjälper oss människor att orientera 

oss i livet. Vi har utvecklat förmågor som att kunna känna oro och nedstämdhet för att de har ett 

överlevnadsvärde. De utgör signaler till individen att stanna upp för att reflektera över vad som utlöst 

känslorna och kanske att ompröva något i den egna inriktningen. Unga behöver därför stöd i att tolka sina 

upplevelser så att de får kontakt med vården när det behövs och medmänskligt stöd när det handlar om andra 

livsutmaningar.  (MiND 2019)  

I Jönköping har vi en mångårig vana att arbeta tillsammans i barn- och ungdomsfrågor. På 

1970-talet skapades samverkansorganisationen i kommunen. 2010 gjordes den första 

samverkansöverenskommelsen mellan dåvarande Landstinget Jönköpings län och 

kommunen. Landstingets verksamheter kom därmed med i samverksarbetet.  

Numera finns Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och 

Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa där alla 

länets kommuner ingår. Överenskommelsen uppdateras varje år.  

Jönköpings samverkansstruktur består av samverkansgrupper på olika nivåer:  

Samarbetsorgan för barn och ungdom (SBU) på högsta politiska och tjänstemannanivå, 

Beredningsgrupp för barn och ungdom (BBU) på chefsnivå och Lokala samverkansgrupper 

(LSG och SGG) som arbetar i verksamheter omkring barn och unga. Utöver detta finns 

nätgrupper och områdesgrupper.1  

Sedan 2011 har det funnits tre handlingsplaner till hjälp i arbetet. De har gällt perioderna 

2011 – 2013, 2013 – 2015 och 2016 – 2019. Det är viktigt att även fortsättningsvis ta tillvara 

erfarenheter som har gett bra resultat och varit positiva i tidigare handlingsplaner.   

Detta är handlingsplanen för 2020 – 2023. Syftet med handlingsplanen är att peka ut 

områden där det är särskilt viktigt att arbeta vidare under perioden. Områdena har 

identifierats bland annat vid den årliga konferensen med samverkansstrukturen 2018.  

                                                           

1 Se sid 22 
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Det är svårt att redan 2019 förutspå vad som kommer att vara de största utmaningarna 

2023. Det kan finnas anledningar att revidera handlingsplanen under planperioden – både 

att prioritera ned områden som är ytterst angelägna i början av planperioden och att lägga 

till nya områden som behöver arbetas med. BBU har ansvar för att regelbundet revidera 

handlingsplanen. Detta görs utifrån behov som identifieras i LSG/SGG och SBU. SBU 

beslutar om förändringar i handlingsplanen och, vid behov, särskilda satsningar. 

 

Handlingsplanen finns på kommunens samverkanssida, Länk kommer  
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Handlingsplanens struktur  
Viktiga utgångspunkter i handlingsplanen är FN:s konvention om barns rättigheter, 

barnkonventionen, och Agenda 2030. Barnkonventionen har varit en viktig utgångspunkt 

även i tidigare handlingsplaner, men är extra aktuell i och med att konventionen blir svensk 

lag 2020. Aktuella artiklar i barnkonventionen se bilaga 1, aktuella mål i Agenda 2030 se 

bilaga 2.  

Fem områden har pekats ut som särskilt angelägna att arbeta med under perioden: allas 

lika värde, hälsa, trygghet, likvärdig skola med fokus skolnärvaro och 

struktur/organisation som främjar samverkansarbetet. De fyra första områdena kopplas 

tydligt till barnkonventionen och Agenda 2030. Området struktur/organisation som 

främjar samverkansarbetet är av mer övergripande karaktär.   

Alla delar av samverkansstrukturen förväntas arbeta med de fem områdena. LSG/SGG och 

BBU redovisar årligen arbetet i form av en plan för hur samverkansgruppen tänker arbeta 

med området och i slutet av läsåret i en kortare beskrivning av vad som genomförts och hur 

utfallet blivit. Varje LSG/SGG planerar för aktiviteter och kompetensutveckling inom sitt 

område och redovisar till BBU. BBU planerar och genomför aktiviteter och 

kompetensutveckling på kommunövergripande nivå. BBU sammanställer en redovisning till 

SBU varje år. I handlingsplanen ges exempel på aktiviteter. Det är viktigt att aktiviteter och 

kompetensutveckling är evidensbaserade. 
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Enkäter och undersökningar 
Till hjälp för att utvärdera hur barn och unga upplever sin situation finns några regelbundet 

återkommande enkäter och undersökningar. Undersökningarna ger en aktuell bild av barn 

och ungas situation och är en utgångspunkt för vad varje LSG-/SGG-område ska fokusera 

på. I de flesta undersökningarna kan siffror fås för de olika geografiska områdena i 

kommunen. 

ANDTS – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

ANDTS-enkät genomförs i årskurs 7, 8 och 9 i grundskolan samt i årskurs 2 i 

gymnasieskolan. Undersökningen har till syfte att ge en bild över elevers alkohol-, 

narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelvanor. Vart tredje år ersätts ANDTS-enkäten av 

Folkhälsoenkät Ung. 

Folkhälsoenkät Ung  

Folkhälsoenkät Ung är Region Jönköpings län ungdomsenkät som vart tredje år genomförs 

i årskurs 7, 8 och 9 i grundskolan, årskurs 2 i gymnasiet samt i grund- och 

gymnasiesärskolan. Syftet med undersökningen är att kunna följa utvecklingen av 

ungdomars hälsa, levnadsvanor och drogvanor. 

Ung Livsstil 

Vart tredje år genomförs undersökningen Ung Livsstil. Den är en del i ett forskningsprojekt 

tillsammans med ett 15-tal kommuner i Sverige och sociologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Jönköping har deltagit sedan 1994. Undersökningen görs i utvalda 

klasser i årskurs 5, 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Undersökningen 

görs också i alla klasser på grundsärskolans högstadium och i gymnasiesärskolan. Syftet är 

att ge en bild av vad barn och unga tänker om livet och om samhället; hur skolan, fritiden 

och familjelivet fungerar, hur mycket inflytande unga har i skola, på fritiden och i föreningar. 

Hälsosamtal 

Alla elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet 

erbjuds hälsosamtal. Hälsosamtalen utgör en del av elevhälsans arbete och är ett samtal 

mellan elev och skolsköterska som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa.  

Avidentifierad information från hälsosamtalen utgör ett underlag för hälsofrämjande 

skolutveckling.  

Brukarenkät skolan 

Varje år ges elever och deras föräldrar möjlighet att besvara kommunens brukarenkät 

omkring värdegrundsfrågor i skolan. Enkäten görs i kommunala och fristående förskolor 

och skolor.  
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Struktur/organisation som främjar 

samverkansarbetet 
 

Välfungerande samverkan är en förutsättning för att denna handlingsplan ska ge goda 

resultat. Därför är det angeläget att fortlöpande och integrerat med handlingsplanens 

utvecklingsområden, arbeta för att vidareutveckla samverkan genom att identifiera hinder 

och överbrygga dem. Struktur/organisation som främjar samverkansarbetet ska därför ses 

som ett ständigt utvecklingsområde, ett medel för att nå resultat inom övriga områden. 

De verksamheter som arbetar med barn och unga har olika uppdrag och styrs av olika 

lagstiftning. Det leder till att samhällets aktörer har olika beskrivning av barns och ungas 

situation och olika språk för att beskriva det. Det bidrar till en brist på helhetssyn och risk för 

en uppdelning av ansvar. Vi behöver arbeta för att det inte uppstår situationer där ingen 

verksamhet har ansvar för att lösa ett problem som uppstått. Vi behöver också se till att 

vägarna mellan de olika verksamheterna är korta och vältrampade så att vi snabbt hittar 

varandra när det behövs. 

I arbetet med barn och unga är det viktigt att ta till vara civilsamhällets resurser och stora 

engagemang. Det är också viktigt att vi har en helhetssyn som innefattar barns och ungas 

hela liv, 24 timmar om dygnet, året runt. Genom att samverka mellan offentliga 

verksamheter, med civilsamhället och med hemmen försäkrar vi oss om att det finns fler 

personer med olika kompetens runt barn och unga. 

 

 

 

Mål 

Att samverkan blir känd och fungerar i alla led.  

Att nå en samverkan som främjar barn och ungas mående och förebygger problematiska 

situationer.  

Ser vi genom 

Samverkan fungerar på alla nivåer och att inga barn/unga faller mellan stolarna 
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Exempel på områden att arbeta med  

• fortsätta att utveckla den samverkansstruktur som finns omkring barn och unga och 

arbeta för att fler blir delaktiga i den 
• arbeta för att arbetet inom samverkansstrukturen blir känt och fungerar i alla delar av 

samhället som arbetar omkring barn och unga 
• gemensamma aktiviteter inom LSG/SGG 
• undersöka förutsättningarna för att utöka arbetet med områdesgrupper som idag 

finns i några av kommunens geografiska områden  
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Allas lika värde 

 

Barnkonventionen och Agenda 2030 

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, barnkonventionen artikel 2. Det 

innebär att inget barn ska diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön eller könsidentitet, 

sexuell läggning, språk, religion eller livsåskådning, politisk åsikt, nationellt, etniskt eller 

socialt ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning. Barn ska inte heller behandlas 

olika eller diskrimineras på grund av föräldrars eller vårdnadshavares ställning eller 

verksamhet. 

Allas lika värde genomsyrar flera av Agenda 2030-målen. Det handlar bland annat om att 

uppnå jämlikhet inom skola och arbete och att skapa ett inkluderande samhälle. Detta är 

grunden för ett gott samhälle där individen får möjligheten att påverka sin egen situation 

och sitt liv.  

Ett likvärdigt samhälle 

I ett samhälle där vi betonar de demokratiska värdena ska diskriminering och utanförskap 

motverkas. Det gör vi genom att främja inflytande, delaktighet och integration. 2 

Inflytande och delaktighet kan ske på olika sätt som beskrivs i SKL:s delaktighetsspektrum. 
 

 

Figur 1: Delaktighetsspektrum, förlaga till SKL:s deltagandetrappa (Lindholm & Moritz, 2007; SKL, 2008). 

                                                           

2 Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige – Fokus 18, MUCF 
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Ett tydligt exempel som forskningen visar är att tillgången till föreningsaktiviteter är ojämlik 
beroende på föräldrarnas utbildning och inkomst. De som tillhör gruppen med lågt 
utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital är till betydligt mindre del medlemmar i 
föreningar. Det finns ett tydligt samband mellan barn och ungdomarnas medlemskap i en 
förening och deras socioekonomiska förutsättningar.  

 
Mål 

Att fler barn och unga blir delaktiga i samhället och i sina sammanhang  

Ser vi genom 

Ung livsstil, demokratidialoger 

Exempel på områden att arbeta med 

• normer och normkritik 

• arbeta för könsneutrala mötesplatser 

• prova-på-aktiviteter tillsammans med civilsamhället 

• aktiviteter på familjecentraler och bibliotek 

• aktiviteter omkring integration 

• inkludering oavsett funktionsnivå  
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Hälsa 

 

Barnkonventionen och Agenda 2030 

Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa, barnkonventionen artikel 24. Det innebär bland 
annat att barn ska få tillgång till hälso- och sjukvård, men också att omgivningen ska arbeta 
förebyggande för att barn inte ska hamna i ohälsa – varken psykiskt eller fysiskt. 
  
I Agenda 2030 är rätten till hälsa och välbefinnande grundläggande. Dessa faktorer bidrar 
till att barn och unga får möjligheten att nå sin fulla potential och bidra till 
samhällsutvecklingen.  
 

Bättre hälsa för barn och unga 

Barn och unga rapporterar en ökad upplevelse av psykisk ohälsa, exempelvis stress3. Det 
präglar livet både i skolan, på fritiden och på sociala medier. Det kan handla om en oro för 
framtiden eller om att behöva göra många val som påverkar livet. Det kan vara en känsla 
av utanförskap och en rädsla att inte hänga med. Att ständigt vara med i det som händer på 
sociala medier och vara orolig för att missa sammanhang är också en grund för stress. 
Utvecklingen är särskilt oroande när det gäller flickor. 
 
I samverkan behöver vi arbeta för att skapa mer hälsofrämjande sammanhang, i 

förskola/skola och på den fria tiden. Arbetet behöver inriktas på att medvetandegöra hur 

våra val påverkar vår livsmiljö. 

 

 

Figur 2: Krav och kontroll-modell, Karasek  

                                                           

3 Ung livsstil 2018 länk kommer, Stockholmsenkäten 2018,  Folkhälsa Ung 2017  

127

https://www.stockholm.se/stockholmsenkaten
https://utveckling.rjl.se/globalassets/utveckling-i-jonkopings-lan/hur-gar-det/halsa/lansrapport---folkhalsoenkat-ung-2017-inkl-bilagor.pdf
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God psykisk och fysisk hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar 

för lärande och utveckling.  

 

Ett exempel på utvecklingsområde är elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete 

i samverkan med bland annat hälso- och sjukvård och socialtjänst.   

 

Mål 

Att barns och ungas upplevda hälsa förbättras 

 

Ser vi genom 

Hälsosamtal, Folkhälsa Ung och Ung livsstil 

 

Exempel på områden att arbeta med 

• fysisk aktivitet 

• sociala medier 

• skärmtid 

• sömn 

• kost 

• oro/ångest 
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Trygghet 

 

Barnkonventionen och Agenda 2030 

Alla barn har rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård och 
utnyttjande; barnkonventionen artikel 19. Rätten gäller både gentemot förälder och annan 
person som har hand om barnet, liksom våld från jämnåriga eller andra.  
 
Att få leva ett tryggt liv fritt från våld, diskriminering och kränkningar är en förutsättning för 
att barn ska kunna utvecklas och må bra, detta är tydligt i Agenda 2030. För att barn ska 
kunna leva ett tryggt liv krävs ett förebyggande arbete, ett gemensamt ansvar och 
nolltolerans mot våld.  
 

Ett tryggt samhälle 

I de undersökningar som görs anger barn och unga i ökande grad en känsla av oro och 

rädsla. Det är särskilt flickor som inte vågar röra sig ute på vissa tider och i en del områden. 

Mobbning och kränkningar är fortsatt ett stort problem, inte minst på nätet och i allt yngre 

åldrar. Avståndet mellan människor på nätet gör att det är lättare att såra andra utan att 

behöva ta eget ansvar för det4. Det har blivit större fokus på sexuella trakasserier de 

senaste åren, inte minst avseende ungdomar.  

 

Ytterligare ett område som alltmer uppmärksammats är våld i nära relationer och vad det 

får för konsekvenser för barn och unga. Det är viktigt att lyfta den problematiken och ge 

barn och unga en arena för att berätta och för att arbeta för en våldsfri miljö i familjen.  

Med våld menas varje handling som är riktad mot en annan person, som genom handlingen 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker personen. Det kan också innebära att handlingen 

får personen att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill göra. Våldet kan vara 

fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt eller brist på omsorg. I arbetet mot våld är 

det angeläget att ha särskild uppmärksamhet när personer har begränsad möjlighet att göra 

sin röst hörd, vid exempelvis funktionsnedsättning.  

 

                                                           

4 Ung livsstil 2018 länk kommer , Skolundersökningen om brott 2017 (BRÅ 2018:15), Folkhälsa Ung 2017 
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Figur 3: Våldstriangeln, våldstrappan. 

 
Genom samverkan mellan hem, fritid, skola, socialtjänst, polis och ideell sektor för att bidra 
till att skapa trygga sociala strukturer bland barn och unga. Samverkansarbetet innebär att 
insatser och åtgärder ska sättas in i ett tidigt skede för att motverka en destruktiv livsstil och 
utanförskap. Tillit och förmåga att bygga relationer med barn och unga kan många gånger 
fungera som en brygga i kontakterna mellan dem, deras familjer/hem, förskola/skola, 
socialtjänst och hälso- och sjukvården.  
 
Under planperioden satsar kommunen på det förebyggande och trygghetsskapande arbetet 
bland barn och unga.   

 
Mål 

Att barn och unga upplever sin fysiska och psykiska miljö som trygg 

Ser vi genom 

Brukarenkät skolan, polisens statistik över brott, Folkhälsa ung 

Exempel på områden att arbeta med:   

• den fysiska miljön – att skapa trygga miljöer i ex bostadsområden, på bussar 

• våldspreventionsarbete (ex MVP [Mentors in Violence Prevention], Agera 

Tillsammans, Kärleken är fri) 

• arbeta med språkbruk och attityder 

• fråga om våld i exempelvis hälsosamtal och andra sammanhang 

• arbete omkring jämställdhet 

• arbeta mot riskbruk och missbruk av alkohol/narkotika/doping/tobak/spel 

• nätetik 

• hedersrelaterat våld  
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Likvärdig skola med fokus skolnärvaro 

 

Barnkonventionen och Agenda 2030 

Alla barn har rätt till utveckling och till utbildning; barnkonventionen artikel 6 och artikel 28. 
För att barn ska kunna utvecklas krävs en trygg och bra barndom, mat, möjlighet till lek och 
fritid, skolgång och kärlek. Utveckling är inte bara fysisk utan kan också handla om moralisk 
eller andlig utveckling. Det är utveckling i olika former, till exempel möjligheten att lära sig 
nya saker och att tänka självständigt.  
  
I Agenda 2030 betonas vikten av god utbildning för alla, det visar på att utbildning är en av 
flera delar i barns personliga utveckling. Det skapar på sikt en vilja till livslångt lärande och 
lika möjligheter för deltagande i samhället.  
 
Skolnärvaro 

Utbildning är hela samhällets ansvar. Förskola och skola ska vara en trygg plats för barn, 
elever och personal. För att förskola och skola ska klara det krävs ett aktivt 
samverkansarbete med såväl andra samhällsaktörer som föräldrar och hem.  
 
Att klara skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barns och ungas utveckling och 

framtid. En ofullständig grundskoleutbildning försvårar ett framtida aktivt deltagande i såväl 

fortsatta studier som yrkes- och samhällsliv. Därför är uppdraget om den kompensatoriska 

och likvärdiga skolan av avgörande betydelse. Det är ett gemensamt ansvar att så långt 

som möjligt arbeta med det uppdraget. Att öka skolnärvaron och se till att barn och unga 

klarar skolan innebär en stor vinst för enskilda individer men också för samhället. Ytterst 

handlar skolnärvaro om barn och ungas rätt till utbildning och framtidsmöjligheter.5 

 

Tidig upptäckt och tidiga insatser är en framgångsfaktor för att främja skolnärvaro. I arbetet 

med att främja närvaro är det viktigt att uppmärksamma behov i skolan, i hemmet och på 

individnivå.  För att nå fram till dem som behöver stöd bör samhällets alla aktörer samverka 

och samarbeta. Det är viktigt att samarbetet är kontinuerligt och förtroendefullt. 

 

Hemkommunen, med alla dess aktörer, ska aktivt agera vid problematisk och/eller 

långvarig skolfrånvaro för att tillsammans bidra till en bättre situation för barn och unga i 

skola, hem och på fritiden.  

                                                           

5 ”Är du lönsam lille vän?”, Nilsson (2011); ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”, Gren-Landell (2016, SOU 2016:94) 
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Figur 4: SOLEN – övergripande rutin för ökad skolnärvaro, Jönköpings kommun 

 
Mål 

Att alla elever går i skolan och får det stöd de behöver 

Ser vi genom  

Statistik över skolnärvaro och skolresultat 

Exempel på områden att arbeta med 

• tillgänglighet för alla i skolan 

• skolans fysiska miljö 

• samverkan kultur- och fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola 

• samverkan med hemmen 

• ökad kunskap om orsaker till frånvaro och om hur närvaro kan främjas  
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Redovisning och uppföljning 
Varje LSG/SGG ska inför ett nytt läsår göra en plan för hur de ska arbeta med de fem 

områdena. Det finns en mall på kommunens samverkanssida som används för att skriva 

planen, se bilaga 3. Planen ska redovisas för BBU senast 31/5 varje år. Den ska innehålla 

uppgifter om vilka aktiviteter som planeras inom varje område. Till hjälp för LSG och SGG 

med att utarbeta en plan finns de lokala resultaten i hälsosamtalen, ANDTS-enkäten och 

andra undersökningar. De ger indikationer på vad som är speciellt viktigt att arbeta med 

inom respektive område. 

Efter varje läsår ska LSG/SGG redovisa till BBU, senast 30/9, vilka aktiviteter som 

genomförts, vilka som nåddes med aktiviteten och en kort redovisning av resultatet. 

Redovisningen görs i en mall som återfinns på kommunens samverkanssida, se bilaga 4. 

BBU sammanställer redovisningarna i den årliga verksamhetsberättelsen och presenterar 

för SBU och i barnbokslutet.  

 

Indikatorer som följs upp av BBU 
SBU följer sedan flera år tillbaka årligen upp indikatorer som visar på förändringar i barns 

och ungas livsvillkor och följer upp barns och ungas hälsa i ett vidare perspektiv. 

Indikatorerna är: 

• Skolresultat 

• Skolnärvaro 

• Tandhälsa 

• ANDTS 

• Hälsosamtal 
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Struktur för samverkan omkring barn och 

unga i Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBU  
Samarbetsorgan för barn och ungdom  

 

 

 
BBU 

Beredningsgrupp för barn och 

ungdom         

 

 

 

LSG 
Junedal 

 

LSG 
Bankeryd 

 
LSG 

Ljungarum 

 

LSG 
Bergslagen 

 
LSG 

Rosenlund 

 

LSG 
Gränna 

 
LSG 
Råslätt 

 

LSG 
Huskvarna 

 

SGG 
Gymnasier 

 

Nätgrupper 

 

Områdesgrupper 
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SBU Samarbetsorgan för barn och ungdom  

SBU leder och samordnar övergripande frågor kring barn och unga. SBU består av representanter från 

politik- och chefsnivå inom kommunen och regionen. Ordförande i SBU är kommunalråd med ansvar för 

välfärdsfrågor.  
SBU sammanträder fyra gånger per år, ansvarar för handlingsplanen Samverkan fysisk, psykisk och social 

hälsa – barn och unga i Jönköping och inbjuder till årlig samverkanskonferens.  

 

 

BBU Beredningsgrupp för barn och ungdom         

BBU bereder och verkställer frågor kring barn och unga på uppdrag av SBU. BBU har representanter från 

kommunen och regionen. Ordförande i BBU är chef för utvecklingsavdelningen, utbildningsförvaltningen.  
BBU sammanträder elva gånger per år, bereder och följer upp handlingsplanen Samverkan fysisk, psykisk 

och social hälsa – barn och unga i Jönköping, arrangerar konferenser utifrån handlingsplanen, följer och 

stödjer LSG/SGG:s arbete. 

 

 

LSG 
Junedal 

 

LSG 
Bankeryd 

 

LSG 
Ljungarum 

 

LSG 
Bergslagen 

 

LSG 
Rosenlund 

 

LSG 
Gränna 

 

LSG 
Råslätt 

 

LSG 
Huskvarna 

 

SGG 
Gymnasier 

 

Nätgrupper – finns på kommunens 7-9-skolor och kan bestå av fritidsledare, fältsekreterare och skolkurator.  

Uppdrag: tidigt upptäcka och åtgärda problem bland barn och unga på området, strukturella och förebyggande 

insatser, särskilt ansvar för lokal analys av ANDTS-undersökning. 

 

Lokala samverkansgrupper (LSG) och samverkansgrupp för gymnasieskolan (SGG)  

LSG finns för åtta områden i kommunen.  

I varje LSG finns lokala representanter för utbildning, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltning och hälso- och 

sjukvård. Dessutom ingår personal med nära relationer till barn och unga i respektive område – 

fältsekreterare, fritidsledare, polis m.fl.  

På gymnasienivå finns en gemensam grupp – SGG – med motsvarande representation.  

LSG/SGG arbetar utifrån handlingsplanen Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i 

Jönköping och har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.   

  

 

 
 

Områdesgrupper – kan startas i ett område när det finns särskilt behov av samverkan för kortare eller 

längre tid. I gruppen bör representanter från skola, socialtjänst, kultur och fritid, hälso- och sjukvård ingå liksom 

företrädare för bostadsföretag, föreningar, kyrkor m fl. Varje områdesgrupp ska vara representerad i LSG.   
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Bilaga 1 – Aktuella artiklar Barnkonventionen 
 

Allas lika värde 

Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

 

Hälsa  

Artikel 24 

Barnet har rätt till hälso- och sjukvård. Alla länder ska arbeta för att minska spädbarnsdödligheten 

och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella, hälsofarliga sedvänjor. Gravida 

och nyblivna mammor har rätt till hälsovård. 

 

Trygghet  

Artikel 19 

Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av 

föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

 

Skolnärvaro  

Artikel 6 

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas 

Artikel 28 

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.  

 

Hela Barnkonventionen finns att läsa på Barnombudsmannens hemsida, 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 
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Bilaga 2 – Aktuella mål i Agenda 2030 

 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även 
brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.  

 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja 
ett hållbart jordbruk  

 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar  

 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 

lärande för alla  

 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt  

 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla  

 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla  

 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder  

 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara  

 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess  
främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska 
hantera klimatförändringarna. 
 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald  
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Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång 
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer  
 

 

 

Hela Agenda 2030 finns att läsa på Globala målens hemsida, https://www.globalamalen.se/ 
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Bilaga 3 – Planering inför kommande läsår 
 

Planering inför läsår:   

 

LSG/SGG:      

 

Område Planerad aktivitet Ansvarig När? 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

  

140



 

 

- 28 - 

Bilaga 4 – Uppföljning och utvärdering 
 

Uppföljning av läsår:    

 

LSG/SGG:       

Område Genomförd aktivitet Resultat 
Vilka nåddes med 
aktiviteten? 
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Remiss 

Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och 

unga i Jönköpings kommun  

Handlingsplan 2020-2023 

Sedan 1970-talet finns en samverkansorganisation omkring barn- 

och ungdomsfrågor i kommunen. Den består av samverkansgrupper 

på olika nivåer: Samarbetsorgan för barn och ungdom (SBU) på 

högsta politiska och tjänstemannanivå, Beredningsgrupp för barn och 

ungdom (BBU) på chefsnivå och Lokala samverkansgrupper (LSG 

och SGG) som arbetar i verksamheter omkring barn och unga. 

Utöver detta finns nätgrupper och områdesgrupper. 

Det har funnits tre handlingsplaner till hjälp i arbetet sedan 2011. De 

har gällt perioderna 2011 – 2013, 2013 – 2015 och 2016 – 2019. Det 

är viktigt att även fortsättningsvis ta tillvara erfarenheter som har gett 

bra resultat och varit positiva i tidigare handlingsplaner.  

Detta är ett förslag till handlingsplan för 2020 – 2023. 

Handlingsplanen ska vara ett stöd i det viktiga arbete som behöver 

göras i samverkan mellan olika verksamheter för att ge barn och 

unga så goda uppväxtvillkor som möjligt. Det gäller såväl 

förvaltningar och verksamheter som i sin dagliga gärning arbetar 

direkt mot barn och unga, som andra delar av det offentliga 

samhället vars uppdrag berör barn och unga utifrån att de är 

samhällsmedborgare. Samtliga har skyldighet att arbeta efter FN:s 

konvention om barnets rättigheter i allt som på något sätt rör barn.  

Syftet med handlingsplanen är att peka ut områden där det är särskilt 

viktigt att arbeta vidare under perioden. Det är svårt att redan 2019 

förutspå vad som kommer att vara de största utmaningarna 2023. 

Det kan därför finnas anledningar att revidera handlingsplanen under 

planperioden – både att prioritera ned områden som är ytterst 

angelägna i början av planperioden och att lägga till nya områden 

som behöver arbetas med. BBU har ansvar för att regelbundet 
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revidera handlingsplanen. Detta görs utifrån behov som identifieras i 

LSG/SGG och SBU. 

Handlingsplanen antas av kommunfullmäktige. I beredningen inför 

kommunfullmäktiges beslut ombeds politiska nämnder i Jönköpings 

kommun och andra remissinstanser att yttra sig över planen.  

Remissvar lämnas senast den 29 februari 2020 till 

processamordnare Lisa Stark lisa.stark@jonkoping.se eller  

Caroline Törnkvist caroline.tornkvist@jonkoping.se  

De kan också svara på eventuella frågor. 

Vid remissbehandlingen kan följande frågeställningar vara till hjälp: 

- På vilket sätt berörs aktuell remissinstans av 

handlingsplanen? 

- Utifrån aktuell remissinstans uppdrag – är de områden som 

handlingsplanen pekar ut relevanta att arbeta med? 

Utöver remissinstanserna skickas remissen även för kännedom till 

fackliga organisationer m fl.  

 

 

För SBU 

 

Ilan de Basso 

kommunalråd 

 

  

143

mailto:lisa.stark@jonkoping.se
mailto:caroline.tornkvist@jonkoping.se


 

  

Remissinstanser: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Räddningstjänsten/Stadsbyggnadsnämnden  

Tekniska nämnden 

Polisen 

Region Jönköpings län 

 

Remissen skickas för kännedom till: 

LSG/SGG 

Samordningsgruppen för Forum civilsamhälle Jönköping  

Fackliga organisationer 

- Vision 

- Lärarnas riksförbund 

- Lärarförbundet 

- Skolledarna 

- Akademikerorganisationen SSR 

- Kommunal 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 18

Rekonstruktionsverktyg till PACS
Diarienummer: RJL 2019/2849

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna investering i rekonstruktionsverktyg till PACS till en 
maximal kostnad på 2 000 000 kronor.

Sammanfattning 
Investeringen avser en bildbearbetningsmodul som är integrerad i det nya 
produktionssystemet som finns på röntgen. Modulen behöver anskaffas för 
att få bättre stabilitet och ökad funktionalitet jämfört med nuvarande 
lösning.

Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från 
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet har inga synpunkter på föreliggande förslag utan föreslår nämnden 
godkänna investeringen.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22

Tid: 2020-01-14 kl. 08:30

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 16

Rekonstruktionsverktyg till PACS
Diarienummer: RJL 2019/2849

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 Att ärendet skickas till nämnden för folkhälsa och sjukvård för 
synpunkter och därefter för beslut i regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Investeringen avser en bildbearbetningsmodul som är integrerad i det nya 
produktionssystemet som finns på röntgen. Modulen behöver anskaffas för 
att få bättre stabilitet och ökad funktionalitet jämfört med nuvarande 
lösning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att nämnden för folkhälsa och sjukvård ges möjlighet 
att yttra sig i ärendet. Därefter till regionstyrelsen för beslut. 

Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag om hantering. 

Beslutets antal sidor
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-12-18 RJL 2019/2849

Regionstyrelsen

Rekonstruktionsverktyg till PACS
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner investering i rekonstruktionsverktyg till PACS till en maximal 
kostnad på 2 000 000 kronor.

Sammanfattning
Investeringen avser en bildbearbetningsmodul som är integrerad i det nya 
produktionssystemet som finns på röntgen. Modulen behöver anskaffas för att få 
bättre stabilitet och ökad funktionalitet jämfört med nuvarande lösning.

Information i ärendet
Investeringen avser en bildbearbetningsmodul som är integrerad i röntgens nya 
produktionssystem, Enterprise imaging (EI) från Agfa. Merparten av den 
bildbearbetning som behövs för röntgen sker i befintligt produktionssystem. Idag 
finns ytterligare ett system som är integrerat och som används vid vissa 
undersökningar inom datortomografi och magnetisk resonanstomografi. Det 
systemet är verksamhetskritiskt för exempelvis EVAR (endovaskulär 
aneurysmbehandling) och där är det idag problem med stabilitet och funktionalitet 
som inte kunnat lösas. Utvärdering har visat att det därför finns bättre system för 
vissa typer av undersökningar/patientgrupper, exempelvis EVAR.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/2849

Verksamhetens bedömning av investeringen:
Rekonstruktionsverktyg PACS
Medborgar- och kundperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Ökad tillgänglighet 5

Förbättrade kliniska resultat 4

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Förbättrad metod 4

Förbättrad arbetsmiljö 4

Positiva miljökonsekvenser 1

Lärande- och förnyelseperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög påverkan)

Förbättrat arbetssätt: 3

Finansiering
Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 2020 och 
finansiering av investeringen finns i investeringsutrymmet för nya beslut enligt 
Budget 2020 med flerårsplan. Avskrivningskostnader och andra eventuella 
driftkostnader finansieras inom befintlig kostnadsram för röntgen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 19

Utrustning till multilab 5 Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3086

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna investering i utrustning till multilabb 5 på Länssjukhuset 
Ryhov till en maximal kostnad på 6 500 000 kronor.

Sammanfattning 
Nuvarande labb 5 är färdigavskrivet år 2019. En större länsupphandling har 
gjorts under 2019 för möjlighet till utbyte av tre genomlysningslabb under 
en tre-årsperiod. Utrustningen är upphandlad och installerad i Värnamo 
under 2019. På Höglandssjukhuset i Eksjö är installation planerad till 2021. 

Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från 
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet har inga synpunkter på föreliggande förslag utan föreslår nämnden 
godkänna investeringen.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22

Tid: 2020-01-14 kl. 08:30

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 17

Utrustning till multilab 5 Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3086

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 Att ärendet skickas till nämnden för folkhälsa och sjukvård för 
synpunkter och därefter för beslut i regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Nuvarande labb 5 är färdigavskrivet år 2019. En större länsupphandling har 
gjorts under 2019 för möjlighet till utbyte av tre genomlysningslabb under 
en tre-årsperiod. Utrustningen är upphandlad och installerad i Värnamo 
under 2019. På Höglandssjukhuset i Eksjö är installation planerad till 2021. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att nämnden för folkhälsa och sjukvård ges möjlighet 
att yttra sig i ärendet. Därefter till regionstyrelsen för beslut. 

Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag om hantering. 

Beslutets antal sidor
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-01-02 RJL 2019/3086

Regionstyrelsen

Utrustning till multilabb 5 på 
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna investering i utrustning till multilabb 5 på Länssjukhuset Ryhov 
till en maximal kostnad på 6 500 000 kronor.

Sammanfattning
Nuvarande labb 5 är färdigavskrivet år 2019. En större länsupphandling har gjorts 
under 2019 för möjlighet till utbyte av tre genomlysningslabb under en tre-
årsperiod. Utrustningen är upphandlad och installerad i Värnamo under 2019. På 
Höglandssjukhuset i Eksjö är installation planerad till 2021. 

Information i ärendet
Utrustningen ska användas till genomlysundersökningar, enklare interventioner, 
barnundersökningar och skelettundersökningar. Utrustningen är upphandlad och 
installerad 2019 i Värnamo och kommer installeras även på Höglandssjukhuset i 
Eksjö år 2021. Konfiguration har gjorts i Värnamo och ytterligare konfiguration 
krävs på Ryhov för bland annat kärlprogram. För utrustningen krävs 
lokalanpassningar i labbet och i tillhörande teknikrum. 

Verksamhetens bedömning av investeringen
Utrustning till multilabb 5 på Länssjukhuset Ryhov
Medborgar–och kundperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet? 5

Innebär investeringen förbättrade kliniska resultat? 4

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 5

Innebär investeringen mindre obehag för patienten? 2

Innebär investeringen mindre tidsåtgång? 2

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 2

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 4
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/3086

Innebär investeringen en förbättring av metod? 3

Innebär investeringen positiva miljökonsekvenser? 2

Lärande- och förnyelseperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Medför investeringen ett förbättrat arbetssätt: 4

Finansiering     
Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 2020 och 
finansiering av investeringen finns i investeringsutrymmet för nya beslut enligt 
Budget 2020 med flerårsplan. Avskrivningskostnader och andra eventuella 
driftkostnader finansieras inom befintlig kostnadsram för röntgen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen 
Direktör Verksamhetsstöd och service
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 20

Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin
Diarienummer: RJL 2020/52

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin i 
enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Sveriges Kommuner och Regioner 
rekommenderats att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27
 Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioners styrelse - 

Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020 daterad 2019-12-13
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-01-27 RJL 2020/52

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners rekommendation.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderats 
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin. 

Information i ärendet
Det finns sedan många år gemensamma överenskomna regler, samverkansregler, 
om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och 
chefer ska samverka. Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan och 
behöver nu uppdateras inför 2020. 

Inga större förändringar föreslås utan revideringen handlar mer om 
förtydliganden. Samverkansreglerna delas upp i två delar. Den första delen är en 
gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler. Den andra 
delen är en bilaga med specificerade samverkanssituationer som kommer att 
uppdateras mer löpande. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27
 Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioners styrelse - 

Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020 
daterad 2019-12-13
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2020/52

Beslut skickas till
Sveriges Kommuner och Regioner

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 18/2019 

Vårt ärendenr: 
19/00013 

2019-12-13 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 

156



2019-12-13 Vårt dnr 

19/00031 

att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Allmänna förutsättningar  
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Bärande principer och regler 
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 
Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 

innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 
Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 

hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  
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Definitioner 
Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 

av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert 

handhavande och funktion ............................................................................... 2 

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag .................................. 2 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag .............................. 2 

2) Produktinformation ............................................................................................ 3 

3) Övriga sammankomster ...................................................................................... 3 

a) Sammankomster arrangerade av industrin ...................................................... 4 

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och 
industrin ............................................................................................................ 4 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part ....... 4 

4) Konsultation och uppdrag för industrin ............................................................. 5 

5) Stipendier ............................................................................................................ 5 

6) Donationer .......................................................................................................... 6 

7) Utvecklingsprojekt  där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar ......................................................................................................... 6 

8) Referenskund ...................................................................................................... 7 

9) Marknadsundersökningar ................................................................................... 7 
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 
Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 
Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 

164



3 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 
Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   
Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  
Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2019. 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultaten av de kontrollmoment 

som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för 

2019. Rapporten redovisar resultaten av kontrollmomenten samt förslag till 

åtgärder. 

Information i ärendet 
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem 

kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god 

hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern 

styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via 

månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda 

kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan. 

 

För 2019 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med 

kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla 

för nämndens eget ansvarsområde. Den regionövergripande kontrollplanen för 

2019 omfattade åtta kontrollmoment, dessa har genomförts under året och löpande 

återrapporterats till regiondirektören.  

 

Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt 

förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-02-10. 

 Uppföljning av intern kontrollplan 2019, rapport. 
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Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Jane Ydman 

T f regiondirektör 

Lars Wallström  

Controller 
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Regionledningskontoret 
Ekonomi 

Lars Wallström  

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Interna kontrollens uppgift 
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera 

verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. 

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och 

styrning bedrivs utifrån två inriktningar: 

 

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras 

att:  

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige, 

styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av 

verksamhetsmål och ekonomiska ramar  

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 

jämförbara organisationer i omvärlden 

 

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som 

arbetet bedrivs på säkrar: 

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 

verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar 

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa 

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner 

Kontrollmoment 2019 
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda 

kontrollplanen för 2019.  Utöver denna sammanfattning finns en mer utförlig 

rapport över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året 

delgivits regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten. 

Rapporterna finns tillgängliga på Region Jönköpings läns intranät. 

 

Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna 

interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2019 års 

kontrollplan. 
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Kontrollmoment 2019 Syfte/frågeställning 

1. Verksamhetsbidrag av fast karaktär 

  
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner   

* Skydd mot förluster 

* Hur sker beslut och uppföljning av de 

bidrag av fast karaktär som utbetalas av 

Region Jönköpings län? 

* Vilka krav ställs på mottagande 

organisationer?  

2. Avgångssamtal 

 
* Följsamhet till riktlinjer och policys 

* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner   

 

* Genomförs avgångssamtal med personer 

som slutar sin anställning?  

3. Köpt riks- och regionsjukvård 

 
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Rättvisande och tillförlitlig redovisning   

* Skydd mot förluster 

* Finns det tillräckliga rutiner för att säkra 

kedjan remittering – betalning – uppföljning?  

4. Bisyssla 

 
* Följsamhet till riktlinjer och policys 

* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Finns det följsamhet avseende riktlinjer och 

rutiner för bisyssla? 

* Kontrollmomentet är en följd av 

rekommendation i revisionsrapport.  

5. Regionens konstverk 

 
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Skydd mot förluster 

* Finns det tydliga rutiner för inventeringar 

och annan hantering av konsten? Hur är 

följsamheten till riktlinjer? 

* Finns det risk att konstverk försvinner?  

6. Försäkringsskydd 

  
* Skydd mot förluster eller förstörelse av 

regionens tillgångar 

* Finns det analyser/bedömning av risker? 

* Finns försäkringsskydd i rätt omfattning?  

7. Debiteringar inom Folktandvården 

 
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

* Skydd mot förluster 

* Skapar utförda åtgärder/behandlingar rätt 

debiteringar? 

8. Förmånsbeskattning 

 
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

* Finns följsamhet mot Skatteverkets 

regelverk? 

 
1. Verksamhetsbidrag av fast karaktär 
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom olika typer av områden. 

Kontrollmomentet behandlar verksamhetsbidrag av fast karaktär som i huvudsak 

finns inom ANA-nämndens ansvarsområde, men till viss del även inom TIM-

nämnden och Regionstyrelsen. Kulturbidrag och bidrag inom folkhälsoområdet 

har granskats i andra sammanhang och ingår inte i kontrollmomentet. Bidrag i 

form av projektmedel ingår heller inte i granskningen. 
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De fasta verksamhetsbidragen som ingår i kontrollmomentet uppgår till 93 

miljoner kronor. 15 organisationer omfattas av denna typ av bidrag. 

 

Bidragsmottagare 

Budgeterat 
belopp 

2019 (tkr) 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 22 803 

Vandalorum 2 050 

Studiedistrikt 27 603 

Högskolan (Jönköping University) 1 750 

Almi Företagspartner AB 11 054 

Enterprise Europe Network, EEN 600 

Science Park 7 000 

Ung Företagsamhet 1 000 

Coompanion 500 

Jönköping Airport AB 6 000 

Smålands Turism AB 5 660 

Brysselkontoret 1 035 

Miljösamverkan f 100 

Samordningsförbunden i länet (3 st) 5 335 

Andlig vård 425 

Totalt 92 915 

 

Det har utvecklats en praxis att verksamhetsbidragen består från år till år och 

något specifikt beslut om bidragen tas inte inför nytt budgetår. Omprövning av 

bidragen eller dess storlek har under de senaste åren bara skett i enstaka fall. 

Bidragen har därmed nästan fått formen av ”fast grundfinansiering”. 

 

Samtliga organisationer som erhåller bidrag bedriver en aktiv verksamhet. 

Uppdragsbeskrivningar och villkor för bidragen förekommer i begränsad 

omfattning. Graden av styrning och uppföljning från regionens sida varierar 

därmed. För vissa bidrag finns en välstrukturerad styrning, medan den för vissa 

bidrag är så gott som obefintlig. 

 

Attester av utbetalningar följer sedvanliga rutiner inom organisationen. 

Följsamheten mot budget är god eftersom det finns en samstämmighet mellan 

budgetanslag och utbetalade bidrag.  

 

Ett arbete har påbörjats för att åstadkomma en tydligare styrning. Organisationer 

som erhåller bidrag har uppmärksammats på att tydligare villkor och mer 

systematisk uppföljning kommer att införas framöver. 
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Förslag till åtgärder 

Tydliggör vilka villkor och eventuella uppdragsbeskrivningar som ska 

finnas för varje bidrag. 

Tydliggör vilka kontakter, möten och avstämningar som ska finnas med 

bidragsmottagande organisationer. 

Tydliggör på vilket sätt styrelserepresentation ska utövas i de fall där 

detta är aktuellt. 

Tydliggör hur uppföljning av bidraget ska göras. 

Tydliggör om särskilt beslut ska fattas inför nytt budgetår, eller om 

respektive bidrag ska ses som ett ”tillsvidare-bidrag”. 

 

Åtgärderna kan i första hand hänföras till Regional utveckling. 

 

2. Avgångssamtal 
När en medarbetare slutar ska ett avgångssamtal erbjudas. Syftet är att fånga upp 

medarbetares erfarenheter och synpunkter på organisationen. Samtalet är därmed 

en viktig källa till förbättringar i verksamheten och kan även ge värdefull kunskap 

inför kommande rekryteringar.  

 

Tydlig information och metodstöd för samtalen finns på regionens intranät. 

 

Under 2018 slutade cirka 950 personer sin anställning. Av dessa gick 260 i 

pension. Utifrån ett stickprov framgår följande: 

 

 62 % - avgångssamtal har hållits. 

 23 % - avgångssamtal har inte hållits. 

 15 % - uppgift har inte gått att få fram. Förmodligen innehåller denna 

siffra en ganska stor andel ”avgångssamtal har inte hållits”. 

 

Skäl som angivits till att avgångssamtal inte har hållits: 

 

- Chefsbyte pågick när den anställde slutade. 

- Chefen hade inte tid. 

- Chefen tänkte inte på avgångssamtal. 

- Chefen hade inte uppfattat av avgångssamtal ska hållas. 

 

- Medarbetaren blev kvar som timanställd när tillsvidareanställningen 

avslutades. 

- Medarbetaren slutade på grund av sjukdom och var inte disponibel för ett 

konstruktivt samtal.  

- Medarbetaren erbjöds samtal, men avböjde. 

- Medarbetaren avslutade sin anställning med en tjänstledighet och det blev 

därför inte naturligt med ett avgångssamtal. 
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Andra synpunkter som framförts: 

 

- Det skulle vara bättre om en neutral person håller i samtalet. 

- Synpunkter från samtalen borde samlas ihop för att ge underlag till 

generella slutsatser. 

- Synpunkter borde kunna lämnas anonymt.  

  

Förslag till åtgärder 

Informera om vikten av avgångssamtal. 

Informera om att avgångssamtal bör hållas även under en period med 

chefsbyte. 

Undersök om en enkel påminnelserutin skulle kunna införas så att 

påminnelse om samtal kommer till berörd chef när en medarbetare sagt 

upp sig. 

Undersök vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med ett mer 

neutralt eller anonymt sätt att lämna synpunkter. 

Överväg att göra en årlig sammanställning över de synpunkter som 

lämnas för att på så sätt tydliggöra generella synpunkter. 

 

Åtgärderna berör i första hand HR-funktionen. 

 

3. Köpt riks- och regionsjukvård 
Kostnaderna för riks- och regionsjukvården uppgick år 2018 till cirka 850 

miljoner kronor för Region Jönköpings län. Det finns en klar trend med ökande 

kostnader inom både regionen och i övriga delar av landet.  

 

Många olika verksamheter inom regionens organisation är involverade i 

processerna kring remittering m m för de patienter som berörs. Hanteringen av 

dessa köpta tjänster blir komplex med olika typer av vård (remitterad vård, akut 

vård, valfri vård) och med fakturor som genereras från olika regioner inom ramen 

för olika avtal. Sekretess-regler påverkar också upplägget. 

 

Kostnaderna för riks- och regionsjukvård bokförs sedan ett antal år tillbaka på 

centrala anslag inom regionen. Det finns administrativa skäl till detta upplägg, 

men incitamentet för klinikerna att ”ta hem” patienter som vårdas utomläns 

minskar genom detta upplägg. Den totala kostnadsbilden som redovisas löpande 

under året är dock rättvisande. 

 

Kontroller och uppföljning av kostnaderna är till stora delar beroende av ett fåtal 

personer. Rutinbeskrivningar finns till vissa delar. Det IT-stöd som funnits under 

flera år är begränsat till sin funktionalitet och det behövs en stor manuell insats för 

registreringar, kontroller etc. 
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Graden av kontroll av de inkommande fakturorna varierar för olika typer av köpt 

vård. För regionsjukvården sker ingen systematisk månatlig kontroll på samma 

sätt som för rikssjukvården. 

 

Sedan 2012 har Region Jönköpings län varit med i ett nationellt arbete som syftar 

till att digitalisera den stora mängd information som skickas mellan de 21 

regionerna. Otydlig projektorganisation och svag styrning har gjort att resultatet 

av detta arbete hittills varit klent. 

 

Även arbetet inom den egna organisationen med de digitala filerna och 

anpassning av lokala system har gått långsamt. Avsaknad av styrgrupp, svagt 

intresse och ingen direkt efterfrågan på resultat har gjort att arbetet upplevts som 

trögt. 

 

Förslag till åtgärder 

Tydliggör ansvarsförhållanden för fakturakontroll m m och tänk igenom 

back-up-frågan för berörda handläggare. 

Etablera en kontroll-rutin för att säkra att rätt belopp betalas när det 

gäller den rörliga delen av regionsjukvården. 

Gör överväganden kring vilken styrmodell som är mest lämplig. Bör 

delar eller hela kostnadsansvaret ligga ute i verksamheten istället för på 

centrala anslag? 

Skapa en strategisk plan för den fortsatta utvecklingen av IT-system och 

arbetsrutiner. 

 

Åtgärderna berör flera avdelningar/funktioner inom organisationen, men främst 

avdelningen för folkhälsa och sjukvård. 

 

4. Bisyssla 
Enligt policy inom Region Jönköpings län ska det finnas en öppenhet kring 

anställdas bisyssla. Tidigare genomförda kontrollmoment har visat att 

följsamheten till regionens policy har förbättrats, men att frågan om bisyssla trots 

detta inte togs upp i många medarbetarsamtal. Regionrevisionen har 

rekommenderat att kontrollmomentet upprepas. 

 

Regionen uppmuntrar till en aktiv fritid, men vissa bisysslor är inte tillåtna. 

Medarbetare får inte utöva bisyssla som är: 

- Förtroendeskadlig 

- Arbetshindrande 

- Konkurrerande 

 

Resultatet av kontrollmomentet framgår av nedanstående tabell. Utifrån 

frågeställningen ”Har frågan om bisyssla tagits upp vid det senaste 

medarbetarsamtalet?” har ett urval gjorts av 10 anställda per verksamhetsområde. 
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 JA NEJ OKLART 

Medicinsk vård 6 3 1 

Kirurgisk vård 7 3   

Psykiatri, rehabilitering, med. diagnostik 10     

Bra Liv 8   2 

Folktandvården (Inget svar)       

Utbildning och kultur inkl skolor 10     

Länstrafiken 10     

Verksamhetsstöd o service + övriga 8   2 

    Summa 59 6 5 

 

Om man bortser från de svar som var oklara (svar fanns bl a inte vid vissa 

chefsbyten) har frågan om bisyssla tagits upp i 90 % av medarbetarsamtalen. 

Eftersom urvalet är relativt litet bör man betrakta värdet med viss försiktighet. 

 

Lägger man till effekten av att det numera finns en tvingande kontrollruta för 

bisyssla i rekryteringsportalen blir slutsatsen att det skett en klar förbättring 

jämfört med utfallet vid de tidigare genomförda kontrollmomenten. Vid 

kontrollmomentet som gjordes 2016 framgick att bisyssla tagits upp vid 70 % av 

fallen. Vid 2014 års kontrollmoment var motsvarande värde 30 %. 

 

Förslag till åtgärder 

Med tanke på det goda resultatet behövs inga särskilda åtgärder mer än 

att hålla denna fråga aktuell framöver. 

 

5. Regionens konstverk 
Den konstnärliga gestaltningen i Region Jönköpings läns lokaler syftar till att 

skapa attraktiva miljöer för besökare, patienter och personal. Cirka 14 000 

konstverk finns i lokalerna och nya konstverk köps in kontinuerligt.  

 

De senaste fem åren har Region Jönköpings län köpt in konstverk för totalt 9 

miljoner kronor. Det sammanlagda värdet för konst uppgår enligt balansräkningen 

till 41,7 miljoner kronor i bokslutet per 2018-12-31. 

 

Inom flera andra offentliga organisationer har det framkommit att det funnits 

brister i hanteringen av konst. 
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Region Jönköpings län strävar efter att följa rekommendationen att en procent av 

investeringsbeloppet ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Enprocentsmålet är 

en ganska lös formulering och får anses vara en form av ekonomisk princip. 

 

Kontrollmomentet visar: 

- Att det saknas ett beslut om fastställande av det årliga budgetanslaget på 

1,0 miljoner kronor för ”allmänna inköp”. 

- Att det saknas en princip över vilken typ av lokaler som ska ingå i det 

investeringsbelopp som ligger till grund för enprocent-bedömningen. 

- Att det inte finns något anslag för underhåll av konst. 

- Att det inte gjorts separata överväganden kring försäkringsfrågan. 

- Att bokföring, attester, momshantering samt följsamhet mot budget 

fungerar tillfredsställande. 

- Att det pågår en inventering av samtlig konst, men med den pågående 

takten (september 2019) tar det flera år att slutföra inventeringen. 

- Att det saknas rutiner för hur inventeringar och avstämningar av bokfört 

värde ska göras. 

 

 
 

Utan ett genomtänkt arbetssätt över hur olika delar/moment hänger ihop går det 

inte att bekräfta att det bokförda värdet i regionens balansräkning är korrekt och 

det går heller inte att skapa kontroll över vilket bortfall/svinn som kan finnas. 

 

Förslag till åtgärder 

Överväganden behöver göras kring: 

- Principer för ”enprocentsmålet” 

- Budgetanslag och hantering avseende underhåll av konst 

- Försäkringsupplägg 

Tydliggöranden behöver göras kring: 

- Riktlinjer 

- Investeringsanslaget 

Insatser behöver göras för att knyta ihop inventeringar – konstregister – 

bokförda värden: 

- Säkra att rätt inköpsbelopp används 

- Tekniska lösningar 

- Plan för att slutföra den pågående inventeringen 

- Plan för kommande, löpande inventeringar 

- Upplägg för kommande ekonomisk avstämning. 

 

Åtgärderna kan i första hand hänföras till verksamhetsområdet Utbildning och 

kultur. 

Inventerad konst i 

"verkligheten"

Inköpsvärden i 

konstregistret 

(Faciliate)

Bokförda värden i 

ekonomisystemet 

(Raindance)
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6. Försäkringsskydd 
Region Jönköpings län har stora tillgångar i form av fastigheter, utrustning, 

fordon m m. Det är därmed viktigt att det finns ett adekvat försäkringsskydd och 

att det finns ett upplägg där olika typer av risker avvägs mot kostnaden för 

försäkringar (premier). 

 

Den valda organisationslösningen med ett tydligt samlat ansvar (finanssektionen 

inom ekonomiavdelningen) ger bra förutsättningar för hanteringen av 

försäkringsfrågorna. 

 

På intranätet finns information om de olika typerna av försäkringar som regionen 

har och även hur anmälningar av skador går till. Det finns dock inget samlat 

dokument i form av policy/riktlinjer för försäkringsfrågorna. 

 

Etablerade rutiner finns för upphandling av försäkringar. Detta sker via 

finanssektionen i samverkan med inköpsfunktionen. Inför upphandlingarna görs 

analyser och överväganden kring självrisker och deras påverkan på 

premiekostnaden. Det finns fungerande rutiner för skadeanmälningar och för de 

transaktioner som bokförs i ekonomisystemet. Utöver det som bokförs görs 

sidoordnade sammanställningar över skador m m för att möjliggöra analyser och 

bedömningar av olika slag. 

 

Inom ramen för kontrollmomentet har det inte framkommit något som tyder på att 

det finns brister i försäkringsskyddet. Upplägget mot försäkringsbolaget är 

konstruerat på ett sådant sätt att de löpande förändringar i bilbestånd, fastigheter 

m m som sker under årets täcks in i försäkringsskyddet. 

 

Förslag till åtgärder 

Ett samlat dokument i form av policy/riktlinjer skulle kunna säkra att 

inarbetade rutiner och principer inte fallerar och att frågor riskerar att 

falla mellan stolarna om nyckelpersoner lämnar organisationen. 

 

Åtgärden kan hänföras till finanschefens ansvarsområde (inom 

Regionledningskontorets ekonomiavdelning). 

7. Debiteringar inom Folktandvården 
Debiteringarna inom Folktandvården har stor betydelse för verksamhetsområdets 

ekonomiska resultat. En stor del av organisationens kostnader (cirka 50 procent) 

finansieras av intäkter som genereras via debiteringar av något slag. Det årliga 

beloppet som debiteras mot patienter, Försäkringskassan och vissa andra externa 

organisationer uppgår till cirka 290 miljoner kronor. 

 

Rutinerna vid debiteringar av tandvård styrs i hög grad av regelverket kring det 

statliga tandvårdsstödet. Prissättningen för olika åtgärder och behandlingar inom 

Region Jönköpings län fastställs årligen av Regionfullmäktige. Detta sker i 
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samband med det årliga budgetbeslutet. Prislistan publiceras på Folktandvårdens 

externa websida och blir därmed tillgänglig för allmänheten och för patienterna. 

 

Debiteringar och betalningsflöden är beroende av systemsambanden mellan 

verksamhetssystemet T4 och ekonomisystemet. Utifrån den dokumentation som 

finns över systemsamband, filöverföringar etc görs bedömningen att rutinerna är 

väl genomtänkta och stabila. 

 

Nuvarande kontroller och granskningar som utförs: 

 

- T4-systemet innehåller vissa inbyggda kontroller för att förhindra 

feldebiteringar. Det finns även fellistor som tas fram ur systemet för att 

upptäcka eventuella fel. 

- Minst en gång per år genomför Försäkringskassan en kontroll av de 

debiteringar som görs mot dem. 

- Vid verksamhetsuppföljningar av olika slag och i rapporter redovisas 

timintäkt per behandlare. Detta lyfter fram vikten av debiteringar rent 

allmänt, men är ett ganska trubbigt instrument för att visa på eventuella fel 

i debiteringarna. 

- Vid vissa tillfällen görs granskningar av debiteringarna dels via 

verksamhetscheferna inom ledningsfunktionen på Folktandvårdens kansli 

och dels via granskningar som utförs av klinikerna själva. Det finns inga 

riktlinjer eller samlat dokument som beskriver frekvens, omfattning eller 

utformning av denna typ av kontroller. Granskningarna som görs kräver 

klinisk kompetens och det är inga externa personer utanför 

Folktandvårdens organisation som är inblandade i arbetet. Ledningens 

granskningar har utförts vartannat eller vart tredje år. 2016 års granskning 

visade på ett feldebiteringsvärde som uppgick till 20 %. 2019 års 

granskning visade på ett feldebiteringsvärde på 2,5 %. De åtgärder som 

vidtogs efter 2016 års granskning visade sig alltså ha mycket stor effekt.  

 

Analyser som gjorts via kontrollmomentet: 

 

Analyser har utförts via analysverktyget Diver för att jämföra statistik och 

debiteringsmönster för olika delar av verksamheten. 

 

- Det finns stora skillnader mellan olika kliniker i hur stora belopp som 

debiteras för uteblivna patienter. Även om man jämför socioekonomiskt 

jämförbara orter finns det stora skillnader. Jämförelsen indikerar att det 

kan finns skillnader i hur man tillämpar regelverket om debitering för 

uteblivande. Strävan har enligt uppgift varit att hantera detta homogent 

över länet. 

 

I ett första steg behöver det förtydligas om ett lyckat utnyttjande av ej 

avbokad tid ska föranleda att debiteringar för uteblivande inte ska göras. I 
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ett andra steg behöver det klargöras hur man ska avgöra vad som är ett 

utnyttjande så att inte denna bedömning blir godtycklig. 

 

- För tandhygienisterna har statistik avseende ”basundersökning” och 

”fullständig undersökning” tagits fram. Analysen visar att det finns stora 

skillnader mellan klinikerna när det gäller hur ofta den ena eller andra 

varianten debiteras. Man kan misstänka att lokal debiteringskultur finns 

med i bilden och påverkar vilken åtgärdskod man använder och därmed 

hur stor debiteringen blir. Liknande resultat framkommer vid analys av 

andra typer av ”mer” respektive ”mindre omfattande” åtgärder. 

 

Folktandvården har i första hand själva fokuserat på tandläkardebiteringar 

i sina egna granskningar och det kan därför vara lämpligt att även granska 

tandhygienisternas debiteringar. 

 

- Samma typ av jämförelser som för tandhygienisterna har gjorts för två 

olika grupper av åtgärder för tandläkare. Analysen visar att det finns 

relativt stora skillnader mellan klinikerna. 

 

Skillnaderna kan enligt ansvarig på Folktandvårdens kansli till stor del 

bero på kompetens- och erfarenhetsskillnader mellan klinikerna. 

Folktandvårdens egna granskningar har inte visat på några brister i 

debiteringar av denna typ. 

 

Det finns en medvetenhet om vikten av korrekta debiteringar inom 

Folktandvården och insatser har gjorts för att öka fokuseringen på denna fråga. 

Etablerade rutiner och systemsamband finns för att klara debiteringar och 

betalningsflöden. Granskningar av debiteringskvalitet sker på olika nivåer inom 

organisationen. Kontrollmomentet visar att det trots detta finns ett antal åtgärder 

som bör övervägas.  

 

Förslag till åtgärder 

Fastställ och tydliggör hur man ska tolka och tillämpa reglerna avseende 

debiteringar för uteblivande/sent återbud. 

Genomför en speciell debiteringsgranskning av tandhygienisternas 

tillämpning av prislistan. 

Utveckla en standardiserad analysrapport i verktyget Diver för att 

synliggöra skillnader i debiteringsmönster mellan kliniker och mellan 

behandlare. 

Fastställ ett regelverk och en struktur över hur debiteringskontroll ska 

göras. Beskriv kontrollfrekvens, omfattning samt vad som ska göras av 

de olika nivåerna i organisationen. 

Överväg om det skulle vara lämpligt och möjligt att vid något tillfälle 

involvera externa personer i kontrollarbetet. 
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Säkra att dokumentationen över systemsamband mellan T4-systemet och 

ekonomisystemet hålls aktuell och att det finns beredskap för 

kunskapsöverföring om någon av nyckelpersonerna skulle sluta sin 

tjänst. 

 

Åtgärderna berör Folktandvården och bör hanteras inom verksamhetsområdet. 

 

8. Förmånsbeskattning 
Region Jönköpings län är en stor arbetsgivare och det finns därmed en rad olika 

typer av ersättningar och förmåner som ska hanteras skattemässigt. I en offentlig 

verksamhet som själv är beroende av skattemedel är det viktigt att det inte 

förekommer felaktigheter när det gäller beskattning av förmåner. Förtroendet för 

organisationen riskerar att skadas om det framkommer att felaktigheter begås även 

om de skulle vara oavsiktliga. 

 

Information och riktlinjer om personalförmåner och dess beskattning finns på 

Region Jönköpings läns intranät. Förutom information under särskilda avsnitt 

finns även information i form av ett samlat dokument ”Personalförmåner – 

riktlinjer för Region Jönköpings län”. Detta överlappar till vissa delar den andra 

informationen om förmåner. Det kan uppstå otydligheter när denna typ av 

information förekommer på två ställen. 

 

Beskattningsbara förmåner som uppstår för varje anställd ”märks” med särskilda 

koder (lönearter) i regionens personalsystem Heroma. Dessa poster samlas sedan 

upp med automatik månadsvis så att preliminärskatt och arbetsgivaravgifter kan 

regleras. Posterna som förmånsbeskattas framgår på de anställdas lönebesked. 

Rutinerna kring detta är genomtänkta och stabila. 

 

Det totala beloppet för beskattningsbara förmåner helåret 2019 uppgick till cirka 9 

miljoner kronor. Preliminärskatt har dragits baserat på detta belopp och uppgifter 

för varje berörd medarbetare har redovisats till Skatteverket. Förutom skatte-

effekten som reglerats har regionen betalat arbetsgivaravgift för dessa förmåner. 

 

Kontrollmomentet visar att det finns en medvetenhet inom organisationen om 

vikten av korrekt hantering när det gäller beskattning av förmåner. Etablerade 

rutiner finns för att säkra den skattemässiga hanteringen av förmåner. 

 

 Genomgång av olika typer av förmåner visar att följande förmåner 

hanteras korrekt och inga synpunkter har därmed noterats: 

 

- Cykelförmån 

- Bostadsförmån 

- Fri sjukvård 

- Resekort för anställda inom Länstrafiken 

- Tjänsteresor och traktamenten 
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 För följande förmåner finns noteringar som bör föranleda någon form av 

åtgärd eller övervägande. I ett par fall behöver eventuell skattemässig 

effekt klarläggas och i andra fall handlar noteringarna om samstämmiga 

regler inom regionen eller om rent administrativa rutiner: 

 

- Parkering vid arbetsplatsen 

- Friskvård/motion 

- Medlemsavgifter 

- Gåvor 

- Förmånsbil 

 

Förslag till åtgärder 

Säkra att översyn/uppdateringar av prissättningen för parkering görs på 

ett mer löpande sätt än vad som varit fallet hittills på de platser där 

personalen erlägger avgift. 

Klarlägg om förekomsten av olika nivåer på friskvårdsbidraget är 

förenligt med Skatteverkets regelverk. Tydliggör även att avvikelser från 

regionens övergripande regelverk kan tillåtas om det är så det är bestämt. 

Klarlägg eventuell förmånsbeskattning avseende medlemsavgifter till 

yrkes- och branschföreningar. 

Informera om det interna regelverket för julgåvor så att följsamhet mot 

regionens regelverk uppnås inom alla enheter. 

Trimma rutinerna för förmånsbilar så att det administrativa arbetet 

förenklas. 

Tänk igenom hur informationen och riktlinjer synliggörs på intranätet så 

att det underlättar för läsaren och så att missförstånd undviks. 

 

Arbetet med åtgärder kan lämpligen samordnas via HR-direktörens funktion på 

Regionledningskontoret även om det till vissa delar berör andra delar av 

organisationen. 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 21

Uppföljning - Intern kontroll 2019
Diarienummer: RJL 2018/3253

Information i ärendet 
Handlingarna i ärende Uppföljning – Intern kontroll 2019 (RJL 2018/3253) 
presenteras vid nämndsammanträdet den 26 februari.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-02-10 RJL 2019/179

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Verksamhetsberättelse 2019 - FS
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 godkänner verksamhetsberättelse för 2019 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
I januari 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
Verksamhetsberättelserna för 2019 ger återrapportering av verksamhetsplan och 
budget.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2019 angivit mål för verksamheten och i
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I januari 2019 
godkände nämnden verksamhetsplan och budget för de verksamhetsområden som 
verkar inom nämndens ansvarsområde.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och 
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd 
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till
regiondirektören. Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2019 utgör 
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och 
resultat för 2019. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för 
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens 
återrapportering till regionfullmäktige. Nämnden delges även
regionledningskontorets verksamhetsberättelse för information, då många av 
uppdragen och aktiviteterna berör nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
 Verksamhetsberättelse 2019 Vårdcentralerna Bra Liv
 Verksamhetsberättelse 2019 Folktandvården
 Verksamhetsberättelse 2019 Medicinsk vård
 Verksamhetsberättelse 2019 Kirurgisk vård
 Verksamhetsberättelse 2019 Psykiatri, rehabilitering, diagnostik
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/179

 Verksamhetsberättelse 2019 Regionledningskontor med verksamhetsnära 
funktion – för information

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman 
Tf Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Inledning 
Medicinsk vård har verksamhet inom akutsjukvård, ambulanssjukvård, barnhälsovård, 

barnsjukvård, barn-och ungdomshälsa, geriatrik, hudsjukvård, infektion och medicin. 

Verksamhet bedrivs på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo, ambulanser runt om i 

länet, barn- och ungdomsenheter i Eksjö, Jönköping och Värnamo samt på länets 

familjecentraler. Vi har även en mottagning vad gäller hudverksamhet i Nässjö samt 

mottagning för barn-och ungdomshälsa i Huskvarna, Nässjö och Värnamo. 

Antalet medarbetare inom Medicinsk vård uppgick under 2019 till i genomsnitt 1839 faktiska 

årsarbetare. Jämfört med föregående år så har antalet faktiska årsarbetare ökat med 22 

stycken. Efter justering för erhållen tilläggsbudget avseende ambulansverksamhetens 

utökning av antalet anställda så är ökningen 12 stycken. Under 2019 genomfördes totalt 

141 088 läkarbesök. Besök till annan yrkeskategori uppgick till 194 632. Antalet disponibla 

vårdplatser var i genomsnitt 316 per månad och antalet vårdtillfällen var 24 607. Våra 24 

ambulanser utförde sammanlagt 50 259 uppdrag. 

Årsbudgeten för 2019 uppgick till 2 779 mnkr. Det ekonomiska resultatet för året visade på 

ett budgetöverskott om 5,3 mnkr. 

I arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, har vi haft flera arbetsgrupper 

igång. Barn- och ungdomshälsan har tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin arbetat 

med ett införande av ett gemensamt callcenter (En väg in) för en gemensam triagering till rätt 

vårdnivå, start januari 2020. Barnhälsovården har prövat nya arbetsformer för riktade 

hembesök genom utökad samverkan med socialtjänsten. SSIH (specialiserad sjukvård i 

hemmet) har arbetat med att få ett gemensamt arbetssätt i länet och att inkludera fler patienter 

med icke-cancerdiagnos i de palliativa teamen. Vi har genomfört pilotprojekt inom E-hälsa, 

digitala provsvar via 1177 Vårdguidens e-tjänster och digitala vårdmöten. 

Vi har haft stort fokus på patientsäkerhetsarbetet och förutom att implementera Gröna korset 

på våra enheter så har patientsäkerhetsronder och patientsäkerhetsdialoger genomförts. 

Teamsjuksköterskor har anställts på medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö och Värnamo. 

För att förbättra arbetsmiljön och kunna öppna fler vårdplatser på medicin- och 

geriatrikkliniken i Eksjö har två vårdenheter slagits samman till en vårdenhet. Under året har 

även en pilot startats gällande arbetstidsmodellen 80-10-10 på medicin-och geriatrikkliniken i 

Eksjö. 

Medarbetar- och säkerhetsenkäten som genomfördes under året visade att resultatet för 

Medicinsk vård låg på samma nivå som för Region Jönköpings län som helhet. Varje enhet 

har tagit fram en handlingsplan utifrån sina resultat. 

Ett arbete har startats gällande akutprocesserna på våra tre sjukhus. På Höglandssjukhuset och 

på Värnamo sjukhus innebär arbetet att se över möjligheten för en akutvårdsavdelning på 

respektive sjukhus. 

Bland våra utmaningar finns det pågående arbetet med att planera och anpassa verksamheten i 

nya hus D1/D2 på Länssjukhuset Ryhov. Under hösten har ett intensivt arbete skett med 

verksamhetsdialoger och risk- och konsekvensanalyser. 

Våra tre sjukhus placerade sig tvåa, fyra och sexa när Dagens Medicin utsåg Sveriges bästa 

sjukhus 2019. Engagerade medarbetare och chefer är nyckeln till framgång för att nå goda 

medicinska resultat, god tillgänglighet och en ekonomi i balans. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

7 37% 4 31% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

5 26% 4 31% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

7 37% 5 38% 

Antal mätetal som 
mäts 

19 100% 13 100% 

Verksamhetsområdet når målet avseende måtten beläggning av disponibla vårdplatser, andel 

överbeläggningar, tjänsteresor med flyg (inrikes och utrikes), medarbetarsamtal, minskning av 

kostnader för bemanningsföretag och ekonomi i balans. Målet nås inte avseende måtten 

tillgänglighet, andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal, andel utlokaliserade 

patienter, personalhälsa, vårdprevention, tjänsteresor med bil, andel 

kompetensutvecklingsplaner. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Inom Medicinsk vård är personcentrerad vård ett viktigt område. Samtliga kliniker har 

pågående förbättringsarbeten för att utveckla en vård där patientens erfarenheter och kunskap 

tas tillvara.  Att utveckla arbetssätt för patientkontrakt har varit en prioriterad fråga under året. 

Tillgänglighet är också ett viktigt område och under året har förberedelsearbete för kapacitet 

och produktionsstyrning gjorts. 

På länets tre akutsjukhus har akutprocessen varit föremål för utvecklingsarbete. Då över 80 

procent av verksamheten inom Medicinsk vård är av akut karaktär är detta ett strategiskt 

viktigt område. 

  

Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kundtillfredsställels
e - nationell 
patientenkät 

80 %  Senaste undersökningen presenterades i augusti 2018. 
Somatisk specialiserad slutenvård visade då på något 
bättre resultat än riksgenomsnittet. Det gäller även 
öppenvården. Helhetsintrycket får över 90 poäng av 100 
möjliga. Störst förbättringspotential finns inom 
dimensionen "Information och kunskap". Samtliga 
kliniker/enheter arbetar med handlingsplaner för att 
förbättra detta. I februari  2019 genomfördes en 
undersökning för akutmottagningarna. Det var mycket låg 
täckningsgrad, strax över 20 procent. Även dessa kliniker 
arbetar med handlingsplaner. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Varje klinik gör en handlingsplan med 
fokus på delaktighet och information 

Akutmottagningarna har deltagit i den nationella 
patientenkäten. Av tekniska skäl blev svarsfrekvensen 
mycket låg.  Att utveckla den personcentrerade vården är 
viktigt. Ett projekt har prövat dagakutsjukvård. Detta för att 
förbättra flödet och skapa förutsättningar för att personer 
kan vara mer delaktiga i sin egen vård. Att snabbt få vård är 
en viktig fråga för patienter som kommer till 
akutmottagningen. 

VO Aktiviteter kring patientkontrakt På infektionsmottagningen pågår ett projekt med 
ansvarsförbindelse och överenskommelse gällande 
hembehandling vid immunbrist och cystisk fibros. 

Utvecklingsarbete pågår för att skapa mer 
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Aktiviteter Analys 

personcentrerade ronder inom olika verksamheter. 

Rutiner för Cosmic Link vid öppenvårdskontakter har 
utformats.  Utbildning är genomförd av hur man 
dokumenterar vårdplanering där delarna i patientkontrakt 
finns med. 

Lärcafé för föräldrar med barn med övervikt har 
genomförts. Inom barn- och ungdomshälsan har 
barnanpassade underlag tagits fram. Inom barn- och 
ungdomsmottagningen har en  överenskommelse i 
samband med provtagning börjat användas. 

Bildstöd används i samband med besök med EKG-
undersökning och besök för stickrädda barn. 

Goda exempel på hur patientkontrakt utvecklas på 
enheterna. 10 av 13 kliniker rapporterar att arbete pågår 
med patientkontrakt. 

  

VO Delta aktivt i Esther-arbetet Under året har arbetet för samverkan i Esthers anda 
fortgått genom arbetsgrupp äldre, Esther forum och Esther 
café på Höglandet. Medicin- och geriatrikkliniken finns 
aktivt representerade i samtliga mötesforum. Under året 
har fokus varit på en handlingsplan fastställd av 
strategigrupp äldre som innehållit  workshop kring demens, 
rehabilitering och vårdplanering. 

Arbetsgrupper i de tre länsdelarna går igenom avvikelser, 
analyserar och gör en sammanställning. I slutenvården har 
chefssjuksköterskorna ansvaret för att sammanställa 
avvikelser och lokala frågor tas upp och finner lösningar 
utifrån samverkan mellan samtliga aktörer i hälso- och 
sjukvård. 

Generella ämnen som tagits upp är 
vårdplaneringsprocessen, vårdsamordning, avgifter i 
kommuner och planerade förändringar som påverkar 
verksamheten. 

Arbetsgrupp äldre i GGVV-regionen har enligt uppdrag från 
strategigrupp äldre informerat om nationella riktlinjer kring 
demensvård. I mars 2019 genomfördes en workshop i 
samverkan mellan sluten vård, primär vård och 
kommunerna inom området. 

I Jönköping genomförde arbetsgrupp äldre uppdraget 
under hösten 2019. Arbetsgrupp demens ordnade fyra 
mindre halvdagsseminarier. 

Esthercoacher är utbildade under året. Fortfarande behöver 
det arbetas med spridning av Estherarbetet. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Faktisk väntetid till 
första besök i 

80 % 61 % Tillgängligheten till första besök uppgick i genomsnitt 
under januari till och med december till 61 procent 
(föregående år samma period 64 procent). 377 patienter 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

specialiserad vård 
nationell 
rapportering 

har under december väntat mer än 60 dagar (302 patienter 
samma månad föregående år). 

Tillgängligheten avseende väntande till nybesök (ej 
genomförda) 60 dagar i december uppgick till 79 procent 
(föregående år samma period 71 procent). 

Det är främst inom området hudsjukdomar som målet inte 
nås och detta beror delvis på fortsatt ökande inflöde av 
remisser samt att det finns en upparbetad kö sedan 
tidigare. De patienter som behöver ett snabbt besök får 
alltid komma inom rätt tid. Det är de oprioriterade 
remisserna som får längre väntetider. Det finns inte några 
patientsäkerhetsrisker kopplade till 
tillgänglighetsproblemet. 

Under hösten 2019 har hudkliniken ökat åtgärderna för att 
förbättra tillgängligheten. Mottagningen har bland annat 
haft extraöppet och patienter har erbjudits 
vårdgarantiremiss till en privat vårdgivare i Kronobergs län 
där det nu finns kapacitet. 

Det finns ytterligare några områden som inte når upp till 
målet vad gäller tillgänglighet. Under 2020 ska klinikerna 
arbeta än mer aktivt med kapacitets- och 
produktionsstyrning. 

  
Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd 
inom specialiserad 
vård 

80 % 75 % Tillgängligheten till åtgärd/undersökning uppgick i 
genomsnitt under januari till och med december till 75 
procent (föregående år samma period 66 procent). Under 
december är det 9 personer som inte har erhållit 
undersökning inom 60 dagar. Det avser gastroskopi- och 
koloskopiundersökningar. 

Nämnd  
Fått hjälp och 
lämnat 
akutmottagningen 
inom 4 timmar 

90 % 77 % Tillgängligheten i länet (inklusive barnakuten) uppgick i 
genomsnitt under perioden januari till och med december 
till 77 procent (föregående år samma period 77 procent). 

Tillgängligheten i genomsnitt under året per 
akutmottagning : 

Akutmottagningen i Jönköping: 73 procent 

Akutmottagning (barnakuten) i Jönköping: 89 procent 

Akutmottagningen i Eksjö: 73 procent 

Akutmottagningen i Värnamo: 87 procent 

Tillgängligheten på länets akutmottagningar är hög. 
Värnamo tillhör de mottagningar som är bäst i landet. 

Antalet läkarbesök har under 2019 minskat med 1 132 
stycken jämfört med föregående år. Akutmottagningen i 
Jönköping har minskat  med 148 stycken, 
akutmottagningen för barn i Jönköping har minskat med 
532 stycken, akutmottagningen i Eksjö har minskat med 
452 stycken och för akutmottagningen i Värnamo är det 
oförändrat. Totalt antal besök inklusive sjuksköterskebesök 
har ökat med 1 472 stycken. 

  
Genomförda 
återbesök inom 

90 % 57 % Under perioden januari till och med december uppgick 
tillgängligheten avseende genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum i genomsnitt till 57 procent (57 
procent samma period föregående år). Av 3 692 patienter 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

medicinskt 
måldatum 

kom under december 2 181 patienter in inom medicinskt 
måldatum. Under december har 360 patienter valt att 
vänta längre än måldatum (patientvald väntan). 

  

  
Tid till ambulans 
- andel prio 1 larm 
inom 20 minuter 

80 % 73 % Det var något lägre resultat i december (73 procent) 
jämfört med november (75 procent). Förändringen kan 
bland annat förklaras av att det utfördes fler 
ambulansuppdrag i december jämfört med november, 
både vad gäller akuta uppdrag samt transporter. Följden 
blev minskad tillgänglighet i ambulansresurser. Resultatet 
för andra halvåret (73 procent) var något högre än för 
första halvåret (72 procent). Från och med september 
månad så ser vi ytterligare en förbättring. I september 
startade länets två nya dagambulanser (Mullsjö och 
Aneby). Detta ska på sikt förbättra tillgängligheten för prio 
1-larm. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Förbättringsarbete inom akutprocessen Ett större arbete har startat i Region Jönköpings län med att 
se över akutprocesserna på våra tre sjukhus. På 
Höglandssjukhuset och på Värnamo sjukhus innebär arbetet 
även att se över möjligheten för en akutvårdsavdelning på 
respektive sjukhus. Projektledare är tillsatt. 

VO Undersöka nya samverkansformer med 
närakuter. 

Närakuten i Jönköping har funnits inne på Länssjukhuset 
Ryhov sedan hösten 2018. Samordnaren för närakuten är 
numera även ordinarie medlem i Länssjukhuset Ryhovs 
akutråd. Detta underlättar samverkan och 
förbättringsarbetet avsevärt. På Höglandssjukhuset 
planeras det för, i och med kommande ombyggnation av 
akutmottagningen, att närakuten på Höglandssjukhuset 
skall vara förlagd inne på den nya akutmottagningen. 

VO Klinikerna ska styra sin verksamhet med 
kapacitets- och produktionsstyrning 

En arbetsgrupp inom verksamhetsområdet är sammansatt 
för att förbereda införandet av arbetssättet KPS (kapacitets- 
och produktionsstyrning). Under 2020 planeras införandet 
av KPS inom verksamhetsområdet i samverkan med KPP 
(kostnad per patient). 

Ledningsgruppen har fått introduktion/utbildning i KPP och 
KPS. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Andel mottagningar 
som erbjuder 
ombokning via 
webbtidbok 

100 % 76 % Enheterna inom verksamhetsområdet har under året 
uppmanats att aktivt arbeta med att öka kännedomen om 
webbtidbok samt att erbjuda fler möjligheter att boka och 
omboka via webbtidboken. Det finns en del brister i 
funktionalitet vad gäller sambokning av flera 
undersökningar eller tolkförmedling som gör att det för 
vissa mottagningar är svårt att kunna erbjuda fler tjänster. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Största hindret är dock att nya arbetssätt behövs och detta 
är ett långsiktigt arbete som bara har börjat. 

MPG  
Avslutade ärenden i 
1177 vårdguidens e-
tjänster 

18 st 0 st Statistik från Inera har legat nere hela sommaren och 
återkom i drift i slutet av september. Ingen data har därför 
kunnat redovisas. Utbildningsinsatser har genomförts 
under året för några kliniker. Goda exempel sprids på 
ledningsgruppen för att skapa efterfrågan. Flera kliniker är 
intresserade av att utöka sina utbud av e-tjänster. Digitala 
brevsvar till patienter som ersättning för pappersbrev eller 
telefonsamtal har implementerats på vissa enheter. 

MPG  
Genomförda 
videobesök mellan 
patient och 
verksamhet 

100 st 55 st Piloter på magtarmmottagningen i Jönköping och Värnamo 
har genomförts under året. Enheterna levererade ett bra 
underlag till projektet. Resultatet för projektet totalt var 
inte tillräckligt och det var svårt att utifrån piloterna fatta 
beslut om breddinförande av eBesök.  Beslut fattades att 
starta en pilot fas 2. 

VO  
Digitala AK-brev 

25% 14% Personalen på antikoagulationsmottagningarna 
(blodförtunning) pratar med patienterna om möjligheten 
att gå över till digitala antikoagulationsbrev (AK-brev). 
Bland personer födda på 20- och 30-talet är användandet 
av digitala provsvar nästan obefintlig. I övriga 
åldersgrupper ligger användandet på cirka 25 procent 
vilket också är enligt förväntan. I princip samtliga patienter 
som har Waran på indikation mekanisk hjärtklaff använder 
nu digitala provsvar. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Utbildning i 1177 vårdguidens e-tjänster 
Sprida goda exempel 

Flera kliniker har genomfört utbildningar. 

VO Starta pilot för Cambio eVisit på en 
mottagningsenhet 

Pilotprojekt har genomförts på mag-tarmmottagningarna i 
Jönköping och Eksjö. Erfarenheter från både patienter och 
medarbetare tas med i pilot fas 2. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Flera lärcaféer har genomförts inom medicinsk vård. Exempelvis för personer med hjärtsvikt, 

förmaksflimmer, immunbrist och barn med övervikt. 

Uppdrag/mål: 

Alla verksamheter arbetar utifrån barnkonventionens intentioner 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Andel enheter som 
har barnrättsombud 

100% 98 % Det finns totalt 59 barnrättsombud inom Medicinsk vård. 
Flera enheter har mer än ett barnrättsombud. En enhet 
saknar i nuläget barnrättsombud. Det innebär att 98 
procent av enheterna har barnrättsombud. 

 

197



Medicinsk vård, Verksamhetsberättelse 11(30) 

 

 

Aktiviteter Analys 

VO Bilda barnskyddsteam Ett barnskyddsteam har bildats. 

Det finns en efterfrågan från regionens verksamheter på 
utbildningsinsatser gällande barn som far illa. Från och med 
2020 kommer barnskyddsteamet att medverka i utbildning 
av ST-läkare. En beredskapslinje vardagar 9-12 och en 
funktionsbrevlåda är införd. 

Uppdatering och förtydligande av rutiner har genomförts, 
bland annat kring barn som far illa och dokumentation av 
orosanmälningar, journalanteckningar och sekretess. 

Teamet har deltagit i nationella och regionala nätverk för 
barnskyddsteam. 

Samverkan har också skett med socialtjänst via 
kontaktpersoner i hela länet. 

  

  

  

  

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

VO Alla barn ska genomgå det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet 

Alla barn erbjuds att genomgå det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet. 

VO Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård-projekt mellan barnhälsovård, 
tandvård och socialtjänst 

Nya arbetsformer för riktade insatser har prövats i 
pilotform med goda resultat. Arbetssättet som prövats är 
utökad samverkan med socialtjänst då riktade hembesök 
genomförts. Sambesök har också skett med barnhälsovård 
och tandvård för barn vid 10 månaders ålder. 

Breddinförande av hembesök till alla 8 månaders barn har 
genomförts i länet. 

Uppdrag/mål: 

Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

VO Barnhälsovården finns på alla länets 
familjecentraler. Medicinsk vård har 
medarbetare med i familjecentralernas 
styrgrupp 

Välfungerande verksamhet med god samverkan mellan 
barnhälsovården, kvinnohälsovården och kommunerna. 
Beslut finns om fler familjecentraler och planering pågår för 
att förverkliga dessa. 
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Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Det finns en stor efterfrågan att deltaga/föreläsa på 
arbetsplatsträffar och olika klinikaktiviteter. Arbetet med 
att ta fram ny rutin för dokumentation av orosanmälan 
pågår och beräknas vara klar i början av 2020. 

VO Projekt "en väg in" för barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa 

Projekt "En väg in" pågår. Bland annat genomförs utbildning 
och införande av beslutsstöd samt start av ett gemensamt 
callcenter för barn- och ungdomshälsan och barn- och 
ungdomspsykiatrin. Detta innebär gemensam triagering till 
rätt vårdnivå. 

Utbildningsmaterial har tagits fram. 

Uppdrag/mål: 

Barn på sjukhus 

Aktiviteter Analys 

VO Införa nya riktlinjer för vård av 
inneliggande barn. 

Nya riktlinjer är framtagna. Följsamheten till dessa ska 
analyseras. 

VO Utbildningsinsatser för enheter som 
vårdar barn 

Utbildning vad gäller PEWS (pediatric early warning score) 
har efterfrågats från kirurgavdelning i Eksjö. PEWS är på 
gång att uppdateras i en nationell version och den nya 
versionen inväntas innan utbildningar startas. 

Medverkan på utbildningsdagar för 1177. 

Läkarna på medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö har 
genomgått utbildning. Ambulansen genomför varje år 
utbildning för anställda medarbetare och semestervikarier. 
Infektionskliniken och intensivvårdsenheten i Jönköping har 
utbildats. Undersköterskor från kirurgisk vårdavdelning i 
Eksjö har hospiterat på barnvårdenheten i Jönköping. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Arbetet är i förvaltning. Det finns fortfarande 
utvecklingsarbete att göra. Det gäller framförallt beräknad 
vårdtid. 

VO Förbättringsarbete kring vårdtidsplanering 
på sjukhus 

Analys av data från Cosmic LINK pågår. Data visar att 
verksamheter inom Medicinsk vård ändrar beräknad vårdtid 
mer än övriga verksamheter. Varje klinik arbetar med att 
utveckla sina vårdplaneringsprocesser. 
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Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

VO Starta hjärtsviktsutbildning för primärvård Utbildningar är genomförda och planeras att fortsätta. 
Ambitionen är att skapa en e-utbildning av innehållet. Det 
finns stort intresse av att starta upp en andra omgång av 
utbildningen. Detta är en del i arbetet Tillsammans för 
bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

VO Generell plan för samarbetsvård 
primärvård - specialistvård 

En workshop är genomförd inom ramen för Tillsammans för 
bästa hälsa och jämlik vård.  Dialog pågår mellan 
primärvård och specialiserad vård kring hur man ska 
designa samarbetsvård. 

Uppdrag/mål: 

Bilda geriatriskt kompetenscentrum 

Aktiviteter Analys 

VO Samverkan med olika aktörer i bildandet 
av Geriatriskt kompetencentrum 

Arbetsgruppen har bestått av personer från olika 
verksamheter inom länet. Det är personer från 
specialiserad vård, primärvård, kommunal vård och 
Hälsohögskolan. Olika professioner har deltagit. 

Föreläsningsserien Forum Geriatrikum har etablerats och 
fortsätter under 2020 med föreläsningar inom olika 
geriatriska ämnesområden. Den första genomfördes den 21 
november med föreläsning om nutrition på Länssjukhuset 
Ryhov. Den hade cirka 50 deltagare som enligt en 
utvärdering var nöjda med föreläsningen. 

Webbplatsen geriatrikum.se har lanserats. Där presenteras 
nyheter och tips om bra arbetssätt inom äldrefrågor. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Hälsa skapas tillsammans i mötet mellan vårdgivare och personer med hälsoproblem. 

Produktionen av vårdtillfällen och mottagningsbesök är ett indirekt mått på vilka resultat som 

egentligen uppnås i form av förbättrad hälsa och minskat lidande. Därför behöver innehållet i 

processerna också följas med kliniska kvalitetsmått. Ett tecken på att processerna är 

välfungerande på alla tre sjukhus är att alla hamnade i topp-sex placering i Dagens Medicins 

årliga rankning Sverige bästa sjukhus. 

Processerna behöver också vara patientsäkra och där har fokus under året varit på att skapa ett 

gemensamt lärande med hjälp av avvikelser. Som ett exempel har processen för att tidigt 

upptäcka sepsis utvecklats och förbättrats under året med goda resultat. 

  

Verksamhetsmått 

Medicinsk vård Utfall 2019 Utfall 2018 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal läkarbesök 141 088 140 980 108 0,1% 

Antal besök annan personalkategori 194 632 190 951 3 681 1,9% 

Disponibla vårdplatser 316 320 -4 -1,3% 

Vårdtillfällen 24 607 25 049 -442 -1,8% 

Vårdtid dagar 100 480 102 921 -2 441 -2,4% 

Antal ambulanstransporter 50 259 48 587 1 672 3,4% 

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

(primärvård) samt inom barn- och ungdomshälsan (primärvård). 

Ökningen av antalet läkarbesök förklaras främst av ökning inom hudkliniken samt medicin- 

och geriatrikkliniken i Värnamo. 

Ökningen av besök annan personalkategori avser främst fler sjuksköterskebesök. Det är till 

viss del ett aktivt arbete att arbeta med rätt använd kompetens. En del av ökningen är också 

orsakade av fler sjuksköterskebesök på akutmottagningen. 

Disponibla vårdplatser har främst minskat inom medicinkliniken i Jönköping och medicin- 

och geriatrikkliniken i Eksjö. Disponibla vårdplatser avser genomsnittsvärde för respektive år. 

Vårdtillfällena har främst minskat inom medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö, barn- och 

ungdomskliniken i Jönköping samt geriatrikkliniken i Jönköping. 

Vårdtiden har minskat främst inom medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö. 

Ökningen av antalet ambulanstransporter beror i huvudsak på ett ökat (18 procent) antal 

transporter mellan vårdinrättningar samt ökning (11 procent) av akuta transporter så kallade 

prioritet 1 transporter. 
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Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Andel 
förstagångsföräldra
r som genomgått 
hälsosamtal 

50 % 30 % Antalet genomförda hälsosamtal har ökat på flera 
barnhälsovårdsenheter i länet. Sjukskrivningar och 
nyanställda sjuksköterskor som ännu inte har genomgått 
erforderlig utbildning för att få genomföra hälsosamtal gör 
att det totala resultatet inte når målet. Även förmågan att 
bjuda in och motivera föräldrarna till att tacka ja till 
samtalet varierar mellan enheterna. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Vårdprevention 

90 % 78 % Utbildningsinsatser i vårdprevention har genomförts under 
hösten för nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor. 
Förbättringsarbete pågår på flera enheter. 

Ett gott exempel finns inom medicinkliniken Jönköping 
avdelning B. Genom att analysera och använda data kunde 
flera åtgärder sättas in på rätt sätt. Det är ett bra exempel 
på hur datadrivet förbättringsarbete skapar ett lärande i 
vardagen. 

Det finns trycksårsombud på Länssjukhuset Ryhov som 
genomför regelbundna träffar och utbildningar. Någon 
enhet har startat upp ett trycksårskors, vilket kan jämföras 
med hur man jobbar med Gröna korset. 

Andel registreringar i Senior alert är cirka 80 procent. Det 
är en minskning med 10 procent sedan 2018. Senior alert 
har varit en punkt på Medicinsk vårds ledningsgrupp och 
förhoppningsvis kan siffrorna återhämta sig efter ett lokalt 
arbete. 

VO  
Trycksårsmätning 

  Det saknas regelbundna mätningar inom 
verksamhetsområdet. Det pågår ett arbete med att fånga 
in data i Cosmic. 
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Aktiviteter Analys 

VO Delta i strategiskt utvecklingsarbete inom 
patientsäkerhetsområdet 

En patientsäkerhetsmodul är under framtagande i Stratsys, 
där olika patientsäkerhetsmått samlas. Det har genomförts 
utbildningar i patientsäkerhet 2 inom ramen för 
chefsprogrammet engagerat ledarskap. En analys av 
patientsäkerhet och läkemedel är gjort inom Medicinsk 
vård. En handlingsplan för 2020 har tagits fram för det 
fortsatta arbetet. 

Uppdrag/mål: 

Införa en välfungerande vårdkedja för Sepsis 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Andel som får 
antibiotika inom 60 
minuter vid Sepsis 

90% 78% Resultatet av arbetet med att förbättra handläggningen vid 
sepsis följs av ledningsgruppen för medicinsk vård. Varje 
månad presenteras data. Förutom vid enstaka mätningar 
ligger resultaten mycket bra. Detta även vid nationell 
jämförelse. 

Om målet utvidgas från antibiotika inom 60 minuter till 
antibiotika inom 70 minuter är det nästan samtliga 
patienter som får antibiotika inom utsatt tid. Läkare och 
sjuksköterskor är väl medvetna om vikten av arbetet och 
återkoppling ges av chefer på respektive akutmottagning. 

Övriga viktiga mått, som exempelvis att patienten fått 
intravenös vätsketillförsel och att prov tagits på mjölksyran 
i blodet, ligger på i princip 100 procent månad efter 
månad. 

  

 

Aktiviteter Analys 

VO Förbättringsarbete Sepsiskedjan Arbetet fortsätter med att förbättra handläggningen av 
sepsis. Nationellt vårdförlopp sepsis kommer att införas 
under 2020. 

En sepsisdag är genomförd för sepsisombud. Dessa ombud 
arbetar med förbättringar i sin verksamhet. 

Ombuden har fått granskningsfrågor avseende gröna och 
röda resultat för att hitta styrkor och förbättringsområden 
inom respektive enhet. 

Akutmottagningarna fortsätter arbeta med initiala 
omhändertagandet och att förbättra kvalitetsmåtten. 

Intensivvårdsavdelningarna granskar om patienten kom i 
rätt tid till intensivvårdsavdelningen. 

En poster om sepsislarm är inskickad och antagen till 
konferensen European Quality and Safety i Köpenhamn, 
april 2020. 
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Framgångsfaktorer: 

God kunskap om patientsäkerhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Antal Avvikelser i 
Synergi per månad 

>300 267 Klinikerna är uppmanade att arbeta aktivt med 
avvikelsehantering. En gemensam grupp för 
avvikelsehantering har bildats inom Medicinsk vård. Vid 
patientsäkerhetsronder diskuteras avvikelser och 
arbetssätt. En liten minskning av rapporterade avvikelser 
sker under sommaren. Detta kan bero på eftersläpning i 
rapporteringen. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Uppstart av nätverk för 
ärendesamordnare Synergi 

Den verksamhetsnära användargruppen inom Medicinsk 
vård för Synergi har under 2019 fokuserat på användandet 
av Synergi för att ta hand om synpunkter från patienter och 
närstående. Goda exempel för rutiner kring detta har lyfts. 
Alla verksamheterna har nu fungerande rutiner för denna 
avvikelsehantering, vilket kartlades inför den externa 
revisionen av hela Region Jönköpings läns 
avvikelsehantering. 

  

Framgångsfaktorer: 

God säkerhetskultur 

Aktiviteter Analys 

VO Gröna Korset används som en 
riskförebyggande metod 

Majoriteten av verksamheterna använder Gröna korset 
regelbundet. En utbildningsfilm är framtagen. Olika 
varianter som exempelvis Gröna korset för trycksår prövas 
inom en del verksamheter. 

VO Utbildningar för verksamheter i 
Patientsäkerhet 2. 

Inom ramen för ledarskapsprogrammet engagerat 
ledarskap har patientsäkerhet diskuterats. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Disponibla 
vårdplatser 

 316 Antalet disponibla vårdplatser uppgick i genomsnitt till 316 
stycken under perioden januari till december, föregående 
år samma period var antalet 320 stycken. Minskningen har 
främst skett inom medicinkliniken i Jönköping och medicin- 
och geriatrikklinken i Eksjö. Målet är att öka antalet 
disponibla vårdplatser inom medicin- och geriatrikklinken i 
Eksjö. Kliniken kan belägga drygt 70 vårdplatser, vilket är 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

en ökning jämfört med första halvåret 2019. 

Nämnd  
Beläggning i 
procent 

90 % 88 % Beläggningen uppgick i genomsnitt till 88 procent under 
perioden januari till december, föregående år samma 
period var beläggningen 89 procent. Beläggningen var 
lägre under andra halvåret (87 procent i genomsnitt per 
månad) jämfört med första halvåret (90 procent i 
genomsnitt per månad).  Det var i huvudsak 
medicinkliniken i Jönköping, medicin- och geriatrikkliniken i 
Eksjö och geriatrikkliniken i Jönköping som hade en 
beläggning som i genomsnitt översteg 90 procent. 

Nämnd  
Utlokaliserade 

0 1% Antalet utlokaliserade patienter uppgick under perioden 
januari till december i genomsnitt till 96 stycken, 
föregående år samma period var det 106 stycken. Antalet 
utlokaliserade var färre under andra halvåret (74 stycken i 
genomsnitt per månad) jämfört med första halvåret (118 
stycken i genomsnitt per månad). I december som enskild 
månad uppgick antalet utlokaliserade till 66 stycken. 

Nämnd  
Överbeläggningar 

0 1,2 % Andelen överbeläggningar i förhållande till antalet 
disponibla vårdplatser uppgick i genomsnitt per månad 
under perioden januari till och med december till 1,2 
procent och i genomsnitt per månad 119 stycken 
överbeläggningar. Antalet överbeläggningar uppgick under 
december till 109 stycken. Antalet överbeläggningar har 
minskat under andra halvåret jämfört med första halvåret. 
Antalet överbeläggningar uppgick till 137 stycken i 
genomsnitt per månad under första halvåret. För andra 
halvåret uppgick motsvarande antal överbeläggningar till 
100 stycken. 

Uppdrag/mål: 

Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

VO Delta i förbättringsarbete palliativ vård i 
samverkan 

Utvecklingsarbete inom SSIH (specialiserad vård i hemmet) 
pågår med fokus på att utveckla processer och utöka 
inkluderande diagnoser som inte är cancerrelaterade. 

Verksamhetsområdet deltar i arbetsgrupp för palliativ vård i 
samverkan. Under året har gruppen bland annat arbetat 
med revidering av remisshantering och dokumentation i 
Cosmic, framför allt gällande brytpunktssamtal. 

VO Öka inkludering av patienter med svår 
somatisk sjukdom i specialiserad palliativ vård 

Nationella riktlinjer är bearbetade och anpassade lokalt. En 
gemensam handlingsplan för kommuner, primärvård och 
specialiserad vård har tagits fram. 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

VO Uppföljning av antibiotikaförskrivning Alla verksamheter är igång med projektet antibiotikasmarta 
sjuksköterskor. Den vanligaste förekommande utmaningen 
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Aktiviteter Analys 

är att ha en öppen dialog mellan sjuksköterskor och läkare 
kring antibiotikabehandling. Användandet av bredspectrum 
antibiotika har minskat.  

 Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till 
ordnat införande. 

Klinikerna och de medicinska programgrupperna har 
regelbundna träffar med representanter från 
läkemedelskommittén. 

VO Regelbundna Läkemedelsdialoger Läkemedelsdialoger sker på kliniknivå tillsammans med 
representant från läkemedelskommittén. 

Uppdrag/mål: 

Ambulanstransporter med prehospital vård och transporter som ej kräver 

ambulans 

Aktiviteter Analys 

VO Informera vårdavdelningar  om alternativa 
transportsätt 

Mallen för att beställa ambulanstransport har förtydligats 
och införts i Cosmic. 

Uppdrag/mål: 

Alla kliniker arbetar med Rätt använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

VO Samverkan med verksamhetsstöd och 
service kring vårdnära tjänster 

Det pågår diskussioner kring vårdnära service inför 
inflyttningen i nybyggda hus D1/D2 på Länssjukhuset 
Ryhov.  

Uppdrag/mål: 

Varje verksamhet arbetar aktivt med sina processer för att optimera en möjlig 

förflyttning av specialistsjukvård till primärvård 

Aktiviteter Analys 

VO Utveckling av nära vård i primärvården Arbete med att utveckla primärvårdens ansvar för olika 
patientgrupper sker i Faktagrupper, där deltagare finns från 
både specialistvård och primärvård. 

Några exempel på arbetet är fotoremisser till hudkliniken, 
arbete med att utveckla benskörhetsprocessen med basen i 
primärvården och uppföljning av ambulansens arbete med 
att transportera patienter till vårdcentral då 
akutmottagningen är en för hög vårdnivå i vissa fall. 
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Uppdrag/mål: 

Varje verksamhet analyserar vilka processer som kan förflyttas från slutenvård till 

öppenvård 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Standardiserat 
vårdförlopp 

Antal 
startade 
SVF 

Avbrutna före 
behandlingsstart 

Andel 
avbrutna 

Antal 
startade 
behandlingar 

Andel 
startade 
behandlingar 

Andel 
inom 
ledtidsmål 

SVF Akut leukemi 11 1 9 % 9 81 % 78% 

SVF Allvarliga 
ospecifika 
symtom som kan 
bero på cancer 

30 22 73 % 0 0 % 5 st cancer 
har hittats 

~17 % av 
startade 

SVF. 

SVF Hjärntumör 41 13 31 % 26 63 % 52% 

SVF Kronisk 
lymfatisk leukemi 

14 4 28 % 7 50 % 14% 

SVF Lungcancer 287 156 54 % 102 36 % 29% 

SVF Malignt 
lymfom 

89 24 27 % 58 65 % 52% 

SVF Malignt 
melanom 

426 136 32 % 265 62 % 59% 

SVF Myelom 35 20 57 % 14 40 % 79% 

Resultaten är inte tillfredsställande och förbättringsarbete pågår för att förbättra ledtiderna. 

Framgångsfaktorer: 

Länsgemensamma processer 

Aktiviteter Analys 

VO MPG/processgrupper skapar 
länsövergripande arbetssätt 

Arbetet i MPG (medicinsk programgrupp) medicin och 
geriatrik pågår enligt plan. En uppföljning av de åtta 
medicinska processgrupperna har gjorts avseende 
tillgänglighet, jämlik vård och medicinska resultat. Det 
pågår ett arbete på länsnivå med att följa upp 
processgruppernas resultat. 

Flera processgrupper beskriver ökande samarbete i länet 
kring gemensamma arbetssätt. Exempel på gemensamma 
arbetssätt är klok användning av infektionsklinikens 
vårdplatser, gemensamt arbete med sepsislarm och 
gemensam planering av kranskärlsröntgen. 
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Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % 23,8 % Antal körda mil med egen bil har minskat med 1 626 mil 
jämfört med föregående år. Men ökat med 2 802 mil 
jämfört med 2017 som är det år som jämförelsen sker 
med. Antal körda mil 2019 uppgår till 14 583 mil 
(föregående år 16 209 mil). 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % 4 % Antal körda mil med poolbil och hyrbil har minskat med 1 
114 mil jämfört med föregående år. Jämfört med 2017 
(2017 är jämförelse året) så har antal mil ökat med 1 637 
mil. Antal körda mil 2019 uppgår till 42 104 mil 
(föregående år 43 218 mil). 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-13 % -69 % Antal km avseende tjänsteresor med inrikesflyg har 
minskat 2019 jämfört både med föregående år samt även 
vid en jämförelse med 2017. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -59 % Antal km avseende tjänsteresor med utrikesflyg har 
minskat 2019 jämfört både med föregående år samt även 
vid en jämförelse med 2017. 

 

Aktiviteter Analys 

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

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

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

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Aktiviteter Analys 

Förekomst av farliga kemiska produkter Inventering pågår av leksaker (ur ett miljöperspektiv) som 
erbjuds barn i vården. 

Förbättringsförslag i Synergi avseende miljö Hudklinikens arbete med fotoremisser vann miljöpris för 
minskat resande. 

VO Öka andelen resfria möten Användarna upplever stora bekymmer med videomöten. 
Problemen påtalade för ITC som önskar felanmälningar. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Region Jönköpings län har under många år haft kvalitet som strategi. Tanken bakom det är att 

om man har en hög kvalitet på det som görs så minskar kostnaderna och patienterna blir 

nöjdare. Därför är det viktigt att fortsätta utbilda i moderna kvalitetsmetoder. Flera 

medarbetare på strategisk nivå har genomgått avancerade utbildningar i detta. 

Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv bransch och därför är forskning en viktig del i 

verksamheten. Flera medarbetare har disputerat och ett 30-tal vetenskapliga artiklar är 

publicerade av medarbetare inom Medicinsk vård. 

Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Antal publikationer i 
vetenskapliga 
tidskrifter 

40 st. 37 st. Förutom att flera medarbetare har skrivit artiklar har 
dessutom fyra medarbetare disputerat. 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

Aktiviteter Analys 

VO Ta fram strategi för kompetensutveckling i 
förbättringskunskap 

Dialog har kommit igång mellan projektledare från 
Qulturum och utvecklingschefer. 

Strategiskt viktiga funktioner, som exempelvis 
processledare för kliniska processer, har erbjudits att gå 
ATP-utbildning (Advanced training program). 

Två medarbetare från Medicinsk vård har gått klart ATP-
utbildningen. Det finns även sökande från Medicinsk vård 
till masterutbildning i kvalitetsförbättringar. 

Uppdrag/mål: 

Alla verksamheter följer upp studentnöjdheten 

Aktiviteter Analys 

VO Arbeta aktivt med studenterna Samtliga studenter inom Medicinsk vård har haft möjlighet 
att svara på enkäter. I sin helhet var studenterna inom 
Medicinsk vård nöjda. Höglandssjukhuset toppade Sveriges 
yngre läkares förenings (SYLF) AT-rankning 2019. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Ett av Region Jönköpings läns mål är att vara Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare 

år 2030. 

Ett fokusområde under 2019 har bland annat varit att arbeta med ESF-projektet Hållbart, 

hälsosamt arbetsliv. 

En majoritet av alla medarbetare och chefer inom Medicinsk vård har under våren 2019 

genomfört webbutbildningar inom ESF-projektet där medarbetare har informeras om 

hälsofrämjande faktorer för ett hållbart hälsosamt arbetsliv. Målet är att ge ökad kunskap och 

förståelse för att skapa friska arbetsplatser där medarbetare kan prestera ett helt yrkesliv. 

Ett annat fokusområde under 2019 har varit att stärka chefer i kommunikation. Detta har 

gjorts genom bland annat workshoppar i kommunikativt ledarskap. 

Medarbetar- och säkerhetsenkäten som genomfördes under året visade att resultatet för 

Medicinsk vård låg på samma nivå som för Region Jönköpings län som helhet. Varje enhet 

har tagit fram en handlingsplan utifrån sina resultat. 

  

Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Aktiviteter Analys 

VO Projekt 80-10-10 Under 2019 har ett pilotprojekt startats i Eksjö gällande 
arbetstidsmodell 80-10-10. Inför 2020 kommer 
arbetstidsmodellen att införas på utsedd enhet på Värnamo 
sjukhus. 

Projektet har under 2019 genomförts i Eksjö på avdelningar 
inom medicin- och geriatrikkliniken, ortopedkliniken och 
kirurgkliniken. Målsättningen har varit att sjuksköterskor 
och undersköterskor ska ges möjlighet att arbeta 80 
procent av sin ordinarie tid med klinisk verksamhet, 10 
procent med verksamhetsutveckling och 10 procent med 
personlig utveckling. Målsättningen med projektet är ge 
möjlighet för personlig utveckling genom till exempel 
reflektion. Projektet ska också leda till 
verksamhetsutveckling genom att ge förutsättningar för att 
ytterligare arbeta med patientnära förbättringsarbeten och 
processarbete. Sammantaget är målsättningen också att bli 
en mer attraktiv arbetsplats. 

Inledningsvis har vissa enheter påbörjat modellen genom 
fördelning på 90-5-5. Personalen är mestadels positiva till 
projektet. Svårigheten ligger i att kunna fördela 
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Aktiviteter Analys 

bemanningen på ett så effektfullt sätt som möjligt för att nå 
fram till 
80-10-10, arbetet kommer fortsätta under 2020. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 90 % Andel genomförda medarbetarsamtal har under hösten 
2019 ökat och verksamhetsområdet avslutar 2019 med att 
nå målet 90 procent. Under året har det genomförts 
informationsinsatser för att påminna om vikten av att 
genomföra samtalen samt att dessa registreras i 
lönesystemet. 

Verksamhetsområdet når som helhet målet 90 procent 
genomförda medarbetarsamtal, dock finns några få 
enheter där verksamheten inte nått ända fram. Det beror 
delvis på eftersläpning av registrering samt att vissa 
enheter haft chefsbyte.  

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 78 % Andelen kompetensutvecklingsplaner uppgår för tredje 
tertialet 2019 till 78 procent, vilket är något högre än 
föregående tertial. 

Verksamhetsområdet når under 2019 inte målet 90 
procent vilket innebär att ytterligare åtgärder krävs för att 
förbättra resultatet, bland annat genom påminnelser kring 
vikten av arbete med kompetensutvecklingsplaner för 
varje medarbetare och vikten av att registrera dessa i 
lönesystemet. 

Sommar- och semestermånader visar allt som oftast något 
lägre resultat än höst och vår.  

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Minskning av 
kostnaderna för 
bemanningsföretag 

-25 % -46 % Kostnaden för bemanningsföretag uppgick till 11 029 tkr år 
2019, föregående år var kostnaden 20 317 tkr. Det innebär 
en kostnadsminskning om 9 287 tkr. I genomsnitt under 
perioden januari till och med december har kostnaden 
minskat med 46 procent jämfört med samma period 
föregående år. Framförallt så är det medicin- och 
geriatrikklinikerna i Eksjö och Värnamo som har minskat 
sina kostnader medan kostnaderna för barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningen i Värnamo (BUMM) har 
ökat under 2019. BUMM i Värnamo har anställt tre 
utländska läkare under 2019 vilket gör att man under våren 
2020 ska vara oberoende av bemanningsföretag. 

Nämnd  
Årsarbetare 

 1 839 Antalet faktiska årsarbetare uppgick under 2019 i 
genomsnitt till 1839 stycken. Jämfört med föregående år så 
har antalet faktiska årsarbetare ökat med 22 stycken. Efter 
justering för erhållen tilläggsbudget avseende 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

ambulansverksamhetens utökning av antalet anställda så 
är ökningen 12 stycken. Antalet faktiska årsarbetare har 
ökat under andra halvan av året jämfört med motsvarande 
månader föregående år. Verksamhetsområdet kommer 
totalt sett att behöva minska antalet faktiska årsarbetare 
till samma nivå som under våren 2019.  

 

Aktiviteter Analys 

VO Rekrytering av specialistläkare Under 2019 har Medicinsk vård fortsatt arbetat för att öka 
och utveckla samarbetet med Region Jönköpings läns 
kompetensförsörjningsenhet. Bland annat genomförs 
regelbundet träffar mellan HR-partner, 
rekryteringsspecialister och chefer. Uppdrag är påbörjade 
för att i första hand rekrytera specialistläkare inom landet. 
Det pågår också arbete med att förbättra möjligheterna för 
att utlandsrekrytera. 

VO Rätt använd kompetens Vissa kliniker har förflyttat läkarbesök till 
sjuksköterskebesök, samt flyttat administrativa uppgifter 
från sjuksköterskor till vårdadministratörer. 

VO Regelbundna uppföljningsmöten med 
kliniker 

Ledningsstab och klinikledning träffas regelbundet för att 
diskutera och analysera det pågående utvecklingsarbetet på 
samtliga kliniker. Rapportering och dialog kring klinikens 
ekonomi är en viktig del av träffarna. Mål och syfte med 
träffarna är att gemensamt skapa förutsättningar för de 
utvecklingsarbeten som finns beskrivna i 
verksamhetsplanen. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

4,7 % 5,1 % Sjukfrånvaron för helåret 2019 ligger något högre än målet 
om 4,7 procents sjukfrånvaro. Flertalet av 
verksamhetsområdets kliniker har haft en högre 
sjukfrånvaro 2019 än 2018. En förklaring till detta är att 
verksamhetsområdet för 2018 hade en förhållandevis låg 
sjukfrånvaro vilket har medfört svårigheter att uppnå 
samma goda resultat för 2019. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen 
och arbete med omställning 

Verksamhetsområdets HR arbetar aktivt för att stödja 
processen med rehabilitering. HR fortsätter att avsätta en 
heltid för att stödja chefer i att arbeta aktivt med insatser i 
syfte att få medarbetare tillbaka till arbete eller andra 
insatser. 

Samtliga enheter genomför 
utbildningspaketet i projektet Ett hållbart 
hälsosamt arbetsliv 

Under 2019 har en majoritet av Medicinsk vårds 
medarbetare och chefer genomfört utbildning inom 
området Hållbart Hälsosamt arbetsliv. Det är en utbildning 
som ska ge medarbetare och chefer kännedom om 
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Aktiviteter Analys 

hälsofrämjande faktorer samt ge goda effekter för ett 
hållbart hälsosamt arbetsliv. Målet är att ge ökad kunskap 
och förståelse för att skapa friska arbetsplatser där 
medarbetare kan prestera ett helt yrkesliv. Effekten av 
insatserna ska i förlängningen vara lägre sjukskrivningstal. 

 Inom Region Jönköpings läns 
verksamheter är heltid norm. 

Medicinsk vård följer Region Jönköpings läns riktlinjer kring 
heltid som norm. 
HR bevakar och följer klinikerna. Under 2019 har Medicinsk 
vård till stor del kunnat erbjuda heltid till alla som har 
önskat. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Aktiviteter Analys 

VO Varje klinik diskuterar och dokumenterar 
för att förebygga diskriminering och främja 
mångfald, jämställdhet och likabehandling 

Uppföljning för 2019 avseende klinikernas arbete med 
förebyggande av diskriminering och främjande av 
likabehandling visar att flertalet har dialog på 
arbetsplatsträffar minst en gång per år samt att detta 
dokumenteras. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

VO Utbildning i kommunikativt ledarskap Under 2018 och 2019 har utbildning i kommunikativt 
ledarskap genomförts i hela verksamhetsområdet 
Medicinsk vård. Inom samtliga klinikers ledningsgrupper har 
chefer med personalansvar deltagit. 

Medicinsk vård kan bland annat genom 2019 års resultat 
från medarbetarskap- och säkerhetsenkäten visa på att 
verksamheten har tagit kliv i rätt riktning när det gäller 
kommunikation. Resultatet visar att indexvärdet för 
"öppenhet i kommunikation" har stigit från index 66 till 
index 77. 

VO Årshjul som stöd i HR-processerna HR har tagit fram ett årshjul/HR-kalender där samtliga 
processer och aktiviteter finns representerade. Målet är 
effektivare och mer framåtriktande stöd till cheferna. 
Arbetet med HR-kalender går nu från framtagande till 
tillämpning. 

Framgångsfaktorer: 

Goda utvecklingsmöjligheter 

Aktiviteter Analys 

VO Rekrytera teamssjuksköterskor När 2019 nu passerat kan konstateras att 
verksamhetsområdet ser mycket positivt på möjligheten 
med teamsjuksköterskor. Verksamheten ser därför också 
möjligheter och behov för att anställa än fler i framtiden. 
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Aktiviteter Analys 

Under hösten 2019 har beslut tagits om att utöka 
möjligheten till att anställa teamsjuksköterskor till att även 
omfatta medicinkliniken i Jönköping. Verksamheterna som 
har teamsjuksköterskor beskriver att de har haft och har 
stor nytta av teamsjuksköterskerollen inom slutenvården. 
Det finns fortfarande fler utmaningar och mer möjligheter 
för att fortsätta att forma rollen. 

Totalt finns idag cirka 14 teamsjuksköterskor i 
verksamhetsområdet. 

Det bör framhållas att tillsättning och utformning av rollen 
som teamsjuksköterska ska ses på lång sikt.  
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Under året har träffar genomförts med verksamheternas ledningsgrupper för uppföljning av 

handlingsplaner för en ekonomi i balans. Detta arbetssätt har varit framgångsrikt, men ett par 

av verksamheterna har fortfarande budgetunderskott. 2019 blev ett bra år ur ett 

ekonomiperspektiv då verksamhetsområdets ekonomi slutade med ett budgetöverskott om 5,3 

mnkr. Inför 2020 står verksamhetsområdet inför utmaningar avseende utvecklingen av bland 

annat läkemedels- och personalkostnader samt radiologiska undersökningar. 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 5 345 tkr De tre huvudsakliga anledningarna till budgetöverskottet 
5,3 mnkr är : 

Minskade kostnader för bemanningspersonal 9,3 mnkr (en 
minskning med 46 procent). 

Budgetöverskott läkemedel 5,5 mnkr. 

Under året har kreditering erhållits från 
Hjälpmedelscentralen avseende diabeteshjälpmedel om 
3,1 mnkr. 

Lönekostnader 

Lönekostnaderna inklusive bemanningspersonal har 
minskat med 1,4 mnkr (0,2 procent) jämfört med 
föregående år. Lönekostnaderna har ökat med 7,8 mnkr 
(0,8 procent) jämfört med föregående år. Lönekostnaderna 
har främst ökat under andra halvåret 2019. I genomsnitt så 
är antalet faktiska årsarbetare 22 stycken fler än 
föregående år. Efter justering för erhållen tilläggsbudget 
avseende ambulansverksamhetens utökning av antalet 
anställda så är ökningen 12 stycken. Lönekostnaden 
föregående år är uppräknad till 2019 års prisnivå. 

Bemanningspersonal 

Kostnaden för bemanningspersonal uppgår till 11 mnkr 
(föregående år 20,3 mnkr). Kostnaden har  minskat med 
9,3 mnkr (46 procent) jämfört med föregående år. 
Kostnadsreduceringen har genomförts inom medicin- och 
geriatrikkliniken i Eksjö (7,9 mnkr) och medicin- och 
geriatrikkliniken i Värnamo (2,9 mnkr). Barn- och 
ungdomsmottagningen i Värnamo har ökat kostnaderna 
med 0,7 mnkr. Läkare har rekryterats inom barn- och 
ungdomsmottagningen under året och behovet av 
bemanningspersonal bedöms successivt minska under 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

2020. Aktiviteter pågår för att minska beroendet av 
bemanningspersonal. Bland annat så pågår 
utlandsrekryteringar av läkare. 

Läkemedelskostnader 

Läkemedelskostnaderna har ökat med 38,6 mnkr (7,9 
procent) jämfört med föregående år. Kostnaden uppgår till 
529,8 mnkr (föregående år 491,2 mnkr). Kostnadsökningen 
sker  inom både rekvisitionsläkemedel (18 mnkr, 13,3 
procent) och receptläkemedel (20,6 mnkr, 5,8 procent). 
Kostnaden avseende smittskyddsläkemedel för behandling 
av bland annat hepatit C uppgår till 33,8 mnkr (föregående 
år var kostnaden för samma period 24 mnkr). 

Laboratorieservice och radiologi 

Kostnaden avseende laboratorieservice har ökat med 2,1 
mnkr (1,5 procent) jämfört med föregående år. Kostnaden 
har ökat mer än indexet för prisjustering. 

Kostnaden för radiologi har ökat med 8,9 mnkr (6,9 
procent). Antalet radiologiska undersökningar med PET-CT 
ökar. Under 2017 (före hemtagning av verksamheten till 
Jönköping) uppgick antalet undersökningar i Linköping till 
196 stycken. Under 2019 uppgår antalet undersökningar 
till 522 stycken. Detta innebär en kostnadsökning med 5,7 
mnkr per år om inte undersökningar inom andra områden 
minskar motsvarande. Någon minskning av alternativa 
undersökningar som påverkar kostnaden nedåt kan inte 
noteras under 2019 jämfört med föregående år. Med 
närheten till denna undersökningsmetod i och med 
hemtagningen av PET-CT till Jönköping från Linköping samt 
nya vårdprogram så kommer sannolikt denna ökning att 
hålla i sig.  

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Samtliga enheter med ett budgetunderskott har upprättat 
en handlingsplan som ska leda till minskade kostnader. 
Under 2019 var målsättningen att åtgärderna skulle uppnå 
helårseffekt med en budget i balans. Verksamhetsområdet 
införde under våren 2018 en begränsning i hur många 
anställda respektive enhet får ha. Till denna begränsning 
kopplades en särskild rutin som ska säkerställa att antalet 
anställda per enhet inte överstiger begränsningen. Ett par 
verksamheter har inte lyckats minska kostnaderna i den 
omfattning som behövdes för att få en ekonomi i balans. 

VO Kostnadseffektiv IT-användning Det är genomfört ett större projekt där personliga skrivare 
successivt fasats ut till förmån för pullprint-skrivare. Ett 
aktivt arbete har också gjorts i IT-styrgruppen där flera 
system har kunnat avvecklas och därmed minskat 
kostnaderna. Dessutom har IT-styrgruppens strukturerade 
analysarbete av kostnad och verksamhetsnytta resulterat i 
att nya IT-system inte anskaffats före godkännande. 

 Arbeta aktivt med Kostnad per patient 
(KPP) 

Arbetet pågår enligt planering, det vill säga att nu är 
samtliga enheter (somatisk vård) inom 
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Aktiviteter Analys 

verksamhetsområdet integrerade i det IT-system som 
används för uppföljning av kostnad per patient. Nästa steg 
är att presentera data för klinikerna. En plan för hur 
klinikerna ska involveras i arbetet med att analysera sin 
data med hjälp av KPP (kostnad per patient) har tagits fram. 
En workshop med ledningsgruppen och controllers inom 
Medicinsk vård genomfördes. Respektive enhet har fått i 
uppdrag att starta upp sitt arbete med KPP. 

Under 2020 kommer KPP-nyckeltal per klinik att följas per 
månad. Under 2020 kommer även arbetet med KPS 
(kapacitets- och produktionsstyrning) att knytas till KPP-
arbetet. 

Uppdrag/mål: 

Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik. 

Aktiviteter Analys 

VO Klinikerna ser över användandet av 
radiologiska undersökningar och 
blodprovstagning. 

Flera kliniker inom verksamhetsområdet har under 2019 
analyserat och aktivt arbetat med att identifiera eventuell 
överanvändning av diagnostiken. Det har resulterat i att 
enskilda kliniker har minskat kostnadsutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 

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

Aktiviteter Analys 

VO Regelbundna kostnadsuppföljningar på 
resultatenhetsnivå 

Regelbundna ekonomiuppföljningar har genomförts 
tillsammans med verksamheternas ledningsgrupper enligt 
en årsplanering. Under dessa uppföljningar har 
verksamheterna redovisat hur det går med deras 
handlingsplaner för en ekonomi i balans. Inför 
ekonomiuppföljningarna 2020 kommer en utvärdering att 
ske och nya beslut kommer att tas angående 
handlingsplaner per verksamhet. 
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Inledning 
Vi vill finnas för patienten i en professionell miljö i framkant av den medicinska 

utvecklingen 

Kirurgisk vård har 16 kliniker inom 8 specialiteter; kirurgi, kvinnosjukvård, onkologi, 

operation/intensivvård, ortopedi, urologi, ögonsjukvård och öron-, näs- och halssjukvård. 

Verksamheten bedrivs i huvudsak på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo samt på 

länets familjecentraler och ungdomsmottagningar. Verksamhetsområdet har cirka 2 000 

faktiska årsarbetare och omsluter cirka 3 miljarder kronor. 

Verksamheten utvecklas genom samarbete för att ge en god och jämlik vård till invånarna 

utifrån tre akutsjukhus. Med en verksamhet som ger goda medicinska resultat men som har 

svårighet att hålla den totala ekonomiska ramen startades under året ett genomgripande arbete 

med kapacitets- och produktionsstyrning, KPS. Syftet är en ännu bättre samordning för mer 

effekt av befintliga resurser genom att optimera exempelvis schemaplanering utifrån behov. 

Effekterna uppnås när processer förändras parallellt utifrån patienters behov. 

Omställningen till att utveckla mer mot öppenvård fortsatte. Fokus på tillgängligheten gav 

resultat i form av kortare väntetider och utdelning ur kömiljarden. 

Antalet operationer och tid på operation, knivtidstimmar, ökade något under 2019. Antal 

läkarbesök minskade medan sjukvårdande behandlingar ökade något. Antal vårdtillfällen och 

disponibla vårdplatser minskade. 

En djupare analys av utvecklingen kommer bli möjlig när arbetet med kapacitets- och 

produktionsstyrning ger tydligare underlag för styrning och kontroll. 

Verksamhetsområdet hade en negativ budgetavvikelse på 41 miljoner kronor. Stort fokus är 

på att uppnå effekter inom tidsperspektiven tre månader, ett år och tre år. 

I cancersjukvården utvidgades arbetet med de standardiserade vårdförloppen, SVF, till att 

omfatta patientens hela vårdförlopp. Fyra pilotprocesser startades, varav tre inom Kirurgisk 

vård, för att forma en modell för processer, utifrån diagnos och patientens väg genom vården. 

Syftet är att göra modellerna generiska och användbara för fler vårdprocesser. 

Kirurgisk vård fick under året ett större uppdrag i läkarutbildningen som gick in i den fas där 

verksamheten blev mer involverad. Studenterna introducerades och fick ha praktik i arbetet på 

klinikerna för aktuella specialiteter. 

Smärtenheten utvecklades till en gemensam enhet som ger mer stabilitet och som arbetar 

regionövergripande, för bättre och jämlik tillgänglighet i länet. 

Resultatet av medarbetar- och säkerhetsenkäten visade att Kirurgisk vård låg i paritet med 

regionen i övrigt. Varje enhet arbetar vidare med åtgärder utifrån eget resultat. Kirurgisk vård 

medverkar också i den regionövergripande analysgruppen för patientsäkerhet som initierades 

utifrån enkäten. 

En av Kirurgisk vårds verksamhetschefer utsågs av Framtidsverket till årets ledare inom 

offentlig verksamhet, i synnerhet för sitt nära ledarskap. Under året disputerade tre 

medarbetare inom områdena förlossningsvård, onkologi och cancervård. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 18 % 2 16 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

7 41 % 5 42 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

7 41 % 5 42 % 

Antal mätetal som 
mäts 

17  12  

För 59 procent av mätetalen uppnås måluppfyllelse helt eller delvis jämfört med 58 procent 

2018. Mätetal där mål ej nås avser ekonomi, hyrpersonal, tjänsteresor med bil, tillgänglighet 

vid återbesök, utlokaliserade och beläggning samt vårdprevention. 

Verksamhetsområdets egna mätetal  

Verksamhetsområdet når inte det nationella 80% målet att alla patienter som utretts via SVF 

och fått en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart inom fastställd ledtid. Däremot är vi 

nära målet med att 70% av alla patienter som får en cancerdiagnos ska ha utretts via SVF. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Patientens erfarenhet och hur han eller hon kan bidra till att förbättra sin vård är en nyckel för 

att uppnå bättre resultat i vården. 

Ett led i detta är att arbeta med patientkontrakt där Kirurgisk vård för närvarande har 20 

personer som deltar. Kvinnoklinikerna i länet har tagit fram ett underlag med information till 

förlösta kvinnor. Där finns tydliga anvisningar om vad kvinnan kan göra vid besvär samt vart 

hon ska vända sig för hjälp. 

På urologklinikens avdelning har ett nytt arbetssätt tagits fram där rapportering i skiftbytet 

sker hos patienten. Arbetssättet kallas patientnära rapport. Utvärdering pågår. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kundtillfredsställels
e - nationell 
patientenkät 

80 %  Resultaten från 2018 års mätning visar att invånarna I 
Region Jönköpings län är nöjda med sin vård. Inom 
området information och kunskap ligger dock Region 
Jönköpings län under målvärdet. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Använda sig av resultatet i nationella 
patientenkäten 

Resultaten i nationella patientenkäten används av 
respektive verksamhet för att förbättra patientupplevelsen. 
Nästa mätning är 2020. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Antalet patienter som väntar, både till första besök och behandling, ökat under 2019. 

Klinikerna behöver arbeta med indikationer och ordnat införande då exempelvis nya metoder 

skulle kunna vara aktuellt. 

Kapacitets- och produktionsstyrning är under införande på klinikerna och detta verktyg 

kommer att stötta oss i analys, planering och styrning av produktionslinjen. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård 

80 % 79 % Under 2019 har många av klinikerna närmat sig 80 procent 
gällande väntetid till första besök. Det är framför allt under 
höstmånaderna som vi ser en uppgång. Det finns också en 
variation mellan klinikerna. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

nationell 
rapportering 

  
Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd 
inom specialiserad 
vård 

80 % 72 % Kirurgisk vård är i december månad nära att nå målet 
gällande behandling inom 60 dagar. Detta kan till viss del 
bero på ett stort fokus på väntande patienter i arbete kring 
"kömiljarden". Dock har antalet patienter som väntar på 
behandling ökat under 2019 jämfört med 2018. 

Nämnd  
Fått hjälp och 
lämnat 
akutmottagningen 
inom 4 timmar 

90 % 78 % Processen är stabil och det har inte skett några 
förändringar. Skillnad finns mellan kliniker. Sammantaget i 
regionen finns även skillnad mellan män och kvinnor, där 
män har en större chans att lämna akuten inom fyra 
timmar. 

  
Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 72 % Resultaten är stabila och i nivå med föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Översyn indikationer Att arbeta med indikationer är ett arbete som varje klinik 
kontinuerligt måste ha fokus på. För att stödja detta har 
verksamhetsområdet under 2019 tagit fram standardiserad 
rutin för ordnat införande. 

VO Triangelrevision Planering av triangelrevisioner har genomförts och 
revisioner kommer att genomföras mellan regionerna inom 
sydöstra sjukvårdsregionen inom specialiteterna kirurgi och 
ortopedi. 

VO Optimal operationsplanering i Region 
Jönköpings län 

Kirurgisk vård har under 2019 arbetat aktivt med att införa 
KPS som en modell för att säkra tillgängligheten och 
förbättra arbetsmiljö. Arbetet är ett projekt som löper 
under två år och Kirurgisk vård är nu halvvägs in i detta. 
Under hösten har det varit ett intensivt arbete för alla 
kliniker inom verksamhetsområdet för att kunna skapa det 
gemensamma planeringsverktyget Astrada. Under denna 
resa har flera upptäckter gjorts längsmed vägen. En av de 
viktigaste är hur klinikerna dokumenterar. Här har stor 
förbättringspotential identifierats och många av klinikerna 
inom Kirurgisk vård har rättat upp sin registrering av 
vårdkontakter under hösten 2019. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Ambitionen är att fortsätta att utveckla den digitala vården. Förutom att arbetet med digitala 

videomöten fortsätter i projektform med fler pilotverksamheter så har även arbete med att föra 

in Nova fortsatt under 2019. Arbetet med digitaliseringen har även föranlett uppstart av 

digitala formulärtjänster för att ytterligare möjliggöra nya kontaktvägar till patienter och 

Ortopedklinikerna har utökat antalet områden i arbetet med Operationskollen. 
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Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Pedagogiken i lärcafé bygger på ett samspel mellan personer med samma diagnos eller 

symtom och vårdpersonal. En del i pedagogiken är att en erfaren patient eller närstående ingår 

i gruppen. En annan del är att patientens eller närståendes frågor styr innehållet i träffarna. 

Inom Kirurgisk vård finns ett stort engagemang för cancersjuka patienter. Hjärtats hus är en 

mötesplats för cancersjuka och närstående. 

Uppdrag/mål: 

Använda sig av resultatet i nationella patientenkäten 

Verksamheterna har arbetar med resultaten från den nationella patientenkäten. Utvecklingen 

presenteras till viss del i verksamhetsdialogerna. Under 2019 genomfördes ingen nationell 

mätning inom specialiserad somatisk öppen- och slutenvård. 

Uppdrag/mål: 

Införa Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) 

Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) är en stor satsning från Kirurgisk vård under två 

år. KPS innebär att vi skapar system för att monitorera användandet av resurser. Samt skapa 

IT-stöd för att optimera schemaplanering utifrån behov. Ingen effekt kommer dock att uppnås 

om vi inte samtidigt anpassar verksamheten utifrån analyserna, det vill säga att vi förändrar 

processer utifrån patientens behov. Detta gäller hela processen, från schemaläggning till hur 

vi samtalar om och med patienten. 

Aktiviteter Analys 

KPS - utveckling av IT-stöd Arbetet fortskrider som planerat. Ett första utkast visades 
den 10 december 2019 för alla involverade kliniker. De fick 
då även möjlighet att lämna förslag och synpunkter på 
fortsatt utveckling. Vecka 8 2020 kommer det att hållas 
utbildning för alla kliniker i användande av Astrada. 

KPS - balansräknare Aktivitetsmätning är utförd på operations och 
intensivvårdsklinikerna i regionen. Under två veckor 
utfördes mätning och resultatet finns hos respektive klinik 
för att analysera och använda i förbättringssyfte. 

Fortsättningsvis finns en plan för att i vår göra en 
balansräkning på kirurgkliniken i hela regionen. 
Introduktion till denna startar i januari 2020. 

VO KPS - utveckling av centralt operationsråd Arbetet går framåt och workshop har genomförts med både 
verksamhetschefer och medarbetare inom Kirurgisk vård. 
Ett centralt operationsråd kommer att ha en central och 
inflytelserik roll i hela verksamheten vilket medför att tillit 
och acceptans är ytterst nödvändigt. Processen har här 
kommit så långt att rådets tänkta medlemmar kommer att 
tillfrågas under senare delen av januari 2020. Ett första 
möte kommer att hållas i mars 2020. 

VO KPS - integrering av IT-stöd Integreringen av IT-stödet Astrada går som planerat. 
Utbildning på alla kliniker är satt till vecka 8 2020. Viktiga 
frågor kommer att vara hur klinikerna ska använda de 
analyser som kommer att kunna fångas. En likriktning i hur 
verktyget ska användas på klinik samt på taktisk och 
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Aktiviteter Analys 

strategisk nivå är under uppbyggnad. 

VO KPS - processutveckling på kliniknivå 
utifrån analys 

Arbetet är i en tidig uppstart men utveckling har redan 
skett. Klinikerna har under hösten 2019 arbetat med att 
definiera "produktnamn". I arbetet med detta har en 
likriktning gjorts i hur man inom varje specialitet registrerar 
olika kontakter. Detta har medfört en ökad strukturering 
och ett tätare samarbete mellan kliniker. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Familjecentraler 

Det finns ett gott samarbete mellan familjecentraler och kvinnohälsovården. Under 2019 har 

informationsmaterial tagits fram på olika språk som nu testas inom kvinnohälsovården. 

Planen är även att testa möjlighet till uppföljning av eftervård efter förlossning. 

Uppdrag/mål: 

Ungdomsmottagningar 

Under 2019 har flera aktiviteter genomförts i arbetet med ungdomsmottagningarna. Här följer 

några av aktiviteterna och effekter av dessa. 

 Öppettiderna har utökats.  

 Antal kommuner där ungdomar har tillgång till en fysisk ungdomsmottagning har ökat 

från 10 till 12 kommuner. 

 Antalet medarbetare som kan erbjuda återbesök online har ökat från 5 till 25. Det är 

fler videobesök och meddelanden i online än 2018. 

 88 procent av ungdomarna som besökt kurator eller psykolog upplever att de fått rätt 

stöd för att kunna förbättra sitt mående. 99,1 procent av ungdomarna är nöjda eller 

mycket nöjda med besöket på ungdomsmottagningen.  

 Sexit-formulär används på ungdomsmottagningarna för att bättre identifiera särskilt 

riskutsatta eller risktagande ungdomar och ge rätt stöd. 

Uppdrag/mål: 

Barn på sjukhus 

Aktiviteter Analys 

VO Arbetsgrupp som arbetar för att göra 
barnkonventionen levande och säkra den 
medicinska kompetensen vad gäller barn 
under 2019. 

Barnkonventionen är lag 2020 och arbetet med att se över 
hur Kirurgisk vård säkrar detta pågick under året. Arbetet 
med barn på sjukhus, som innefattar den medicinska och 
vårdande kompetensen, har inte fortsatt i den planerade 
arbetsgruppen. Kirurgisk vård fortsätter att följa det arbete 
som sker övergripande i  Region Jönköpings län. 
Representant från Kirurgisk vård ingår i styrgruppen för 
barnkonventionen.  Vid ett av Kirurgisk vård 
ledningsgruppsmöten, hösten 2019,  var barnskyddsteamet 
och presenterade sitt arbete. 
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Uppdrag/mål: 

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 jämlik 
vård och är nu ett nytt arbetssätt i verksamheterna. 
Upplevelsen att de nya arbetssätten fungerar är positiv, 
dock har Länssjukhuset Ryhov upplevt att det försämrats 
något. 

Nationell punktmätning genomfördes under november 
månad där patienter intervjuades. I nuläget har inte 
resultaten presenterats. 

Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Inom cancervården har flera sjukdomar blivit mer kroniska. Det ger nya utmaningar med fler 

uppföljningar samtidigt som cancerfallen ökar. 

I arbetet med cancersjukdomar pågår ett arbeta med att förbättra för patientens hela 

vårdförlopp. Detta kommer även att fortgå under 2020. 

Uppdrag/mål: 

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård finns området somatisk hälsa vid 

psykisk sjukdom. Hittills har arbetet riktat sig mer mot primärvården men nästa steg är att se 

över hur det fungerar för patienten på sjukhusen men ännu har Kirurgisk vård inga pågående 

aktiviteter. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
I och med satsningen på kapacitets- och produktionsstyrning, KPS, och med arbetet med att 

utveckla standardiserade vårdförlopp inom cancervården har det under hösten varit ett större 

tryck i frågan kring process, ledtider och tillgänglighet. 

Verksamhetsområdet har ett antal uppdrag och mål inom perspektivet process och produktion. 

Inte minst finns stora satsningar på kvinnors hälsa och förlossning. 

Verksamhetsmått 

Kirurgisk vård Utfall 2019 Utfall 2018 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal läkarbesök 203 716 209 691 -5 975 -2,8 

Antal besök annan personalkategori 149 434 144 049 5 385 3,7 

Disponibla vårdplatser 87 021 92 436 -5 415 -6 

Vårdtillfällen 22 272 22 673 -401 -2 

Vårdtid dagar 66 430 69 845 -3 415 -5 

Besök till annan personalkategori har ökat något men inte i sådan omfattning att det täcker 

minskningen av läkarbesök. Även den vård vi köper från andra vårdgivare har ökat. 

Disponibla vårdplatser minskar. Det är ett medvetet val i övergången till mer poliklinisk vård. 

Utvecklingen med poliklinisering kommer sannolikt att fortsätta. Antal vårddagar minskar till 

följd av snabbare och mer effektiva processer, exempelvis förändringen av elektiva 

höftprotesoperationer. 

Produktionen mätt i DRG har minskat med två procent vilket till stor del kan förklaras av 

minskningar i sluten vård. 

Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i patientmötet kan bestå av olika saker. I arbetet 

med  cancervården har vi nu fokus på hela patientens vårdförlopp vilket innebär att få in 

cancerrehabilitering i ett tidigt stadium för att ge patienten redskap för att hantera sin sjukdom 

och sitt tillfriskande. 

Under 2019 kom en riktlinje som berör rökfri och alkoholfri före och efter operation. 

Information har även gått ut på 1177, både som text och film. Material togs fram tillsammans 

med folkhälsosektionen och representanter från specialiteterna kirurgi och ortopedi. 

Spridningen har gjorts inom Kirurgisk vård. Någon utvärdering är ännu inte genomförd. 
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Aktiviteter Analys 

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

I cancervården arbetar vi med att få in cancerrehabilitering i 
ett tidigt stadium för att ge patienten redskap för att 
hantera sin sjukdom och sitt tillfriskande. Andra insatser 
görs även för andra sjukdomar där andra professioner blir 
viktiga aktörer såsom sjukgymnast, arbetsterapeut och 
kuratorer. 
Under året infördes riktlinjer för rökfri och alkoholfri före 
och efter operation. 

Uppdrag/mål: 

Jämlik rehabilitering 

För att uppnå en jämlik rehabilitering så har dialoger mellan verksamhet och 

rehabiliteringscentrum genomförts och arbetet med detta har fortsatt under 2019. 

I cancersjukdomarnas processer arbetas med att få in rehabilitering som en del av patientens 

resa. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

För opererande kliniker är WHO:s (World Health Organization) kirurgiska checklista ett 

viktigt verktyg för hög patientsäkerhet. Under året har det i en övergripande nationell rapport 

framkommit att Kirurgisk vård saknar ett digitalt stöd i uppföljningen i användandet av 

checklistan. Höstens möte med opererande kliniker samt OP/IVA visade dock att checklistan 

används i stor utsträckning. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Vårdprevention 

90 % 75 % Merparten av verksamhetsområdets vårdavdelningar når 
målet (10 av 17). De enheter som ej har måluppfyllelse 
analyserar sina resultat och vidtar åtgärder. Fyra enheter 
har lägre resultat än 50 procent. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler 

Mål:  95 procent följsamhet till riktlinjer vad gäller basala 
hygienrutiner och klädregler. Resultaten balanserar runt 83 
procent. Någon större förbättring kan inte utläsas generellt 
dock går det att se att de verksamheter som ligger lägst har 
förbättrat sina resultat.  Aktiviteter som pågått är 
hygienronder samt samtal med hygienobservatörer. I en 
verksamhet finns numera en läkare som är 
hygienobservatör. 
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Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Disponibla 
vårdplatser 

 238 Att disponibla vårdplatser minskar är ett medvetet val 
utifrån en långsam övergång mot mer polikliniserad vård. 
Vissa vårdenheter har under året haft en låg beläggning 
och i relation till detta behöver antalet vårdplatser 
justeras. 

Nämnd  
Beläggning i 
procent 

90 % 78 % Beläggningsgraden har under de senaste två åren varit 
nära oförändrad. Det finns en variation mellan kliniker men 
på övergripande nivå finns ett utrymme mellan den 
faktiska beläggningen och målvärdet. Hur vårdplatser 
används är en fråga att fortsatt arbeta med. 

Nämnd  
Utlokaliserade 

0 1,3% Utlokaliserade inom Kirurgisk vård har ökat det senaste 
halvåret. Den topp som kan synas under sommaren 2019 
beror bland annat på hur ortopedkliniken i Värnamo var 
organiserad tillsammans med medicinkliniken. 

Nämnd  
Överbeläggningar 

0 2,2 % Antalet överbeläggningar håller sig relativt konstant. En 
liten uppgång inom verksamhetsområdet kan bero på en 
justering i antalet vårdplatser på kirurgkliniken i Värnamo 
under hösten. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Utreda behov av gemensam antitumoral 
behandlingsenhet 

Ingen förändring från tidigare uppdateringar. 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

VO Medicinska programgrupper deltar i 
arbete med kunskapsstyrning 

Inom sydöstra sjukvårdsregionen utvecklades 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). Fortsättning följer under 2020. 

Uppdrag/mål: 

Medicinsk genetik 

I cancerplanen 2016–2019 som utgår från Regionala cancercentrums uppdrag från riksdag och 

regering påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk verksamhet. En onkogenetisk 

mottagning finns vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten är en 

länsövergripande resurs med uppdrag att erbjuda rådgivning till patienter och anhöriga om 

ärftlighet för cancer och om onkogenetisk utredning samt att vara ett kunskapsstöd till 

klinikerna. Mottagningen samverkar med den onkogenetiska mottagningen vid 
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Universitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade utredningar med genanalys och 

riskbedömning av ärftlighet för att utveckla cancersjukdom. Verksamheten ökar i omfattning i 

takt med att möjligheterna att spåra mutationer som kan utvecklas till tumörer ökar. Det pågår 

även en utveckling inom hjärt-kärlområdet. 

Uppdrag/mål: 

Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

VO Säkra den palliativa vården inom Kirurgisk 
vård 

Den palliativa vården är i ett skifte där behandlingar 
förändrar överlevnaden för patienten. Fler 
cancersjukdomar övergår till en kronisk sjukdom medan 
andra blir friska. 

Ett större samarbete efterfrågas även från smärtenheterna 
med SSIH. Den länsgemensamma smärtenheten börjar ta 
form och i det fortsatta arbetet kommer dialogen med SSIH 
vara viktig. 

Uppdrag/mål: 

Kvinnors hälsa och förlossning 

Region Jönköpings läns tre kvinnokliniker har tre arbetsgrupper och tillsammans tolv olika 

projektgrupper. Samtliga projektgrupper har representanter från alla tre kvinnoklinikerna. 

Man arbetar med 

 hela vårdkedjan före, under och efter graviditet 

 att motverka förlossningsskador 

 att förbättra arbetsmiljön och stärka personalbemanningen 

Arbetet i grupperna fungerar bra och många delar av det som tagits fram är nu igång antingen 

via test eller infört. Exempel på arbeten som pågår. 

 Hospitering både intern och externt.  

 RAK – Fortsatt arbete med rätt använd kompetens och att tillvarata undersköterskans 

kompetens. 

 Mentorskapsprogrammet startade i januari. Fyra barnmorskor ingår. 

 Preeklampsiscreening - Ett projekt på två år i Region Jönköpings län. Startades 1 

oktober 2019.  

 Digitaliserad amningsberättelse planerad. 

 Obstetriskmottagning i Värnamo och Eksjö. 

 Kvinnor med svenska som andra språk - Pilotprojekt för att testa det översatta 

materialet i mindre skala för breddinförande pågår. 

 Tydlig patientinformation efter patientens behov som ska finnas på olika 

informationskanaler. Inventering av 1177 Vårdguiden och kontaktkorten. 

 Kompetensutveckling i form av utbildningsdagar med fokus på eftervård genomförd 

hösten 2019.  

 Registrering av grad 2-bristningar i registret Gynop för att följa upp de kvinnorna. 

 Utbildningsportfölj - Projektgruppen har tillsammans med respektive chefer tagit fram 

den utbildning och kompetens som varje yrkesgrupp behöver för sitt arbete. Det är 

interna, externa och regiongemensamma utbildningar. 

231



Kirurgisk vård, Verksamhetsberättelse 15(31) 

 

 

Aktiviteter Analys 

VO Utvecklingsarbete av förlossningsvård i tre 
arbetsgrupper och tolv undergrupper 

Arbetet med de tre huvudgrupperna och de tolv 
undergrupperna fungerar bra. Flera aktiviteter pågår enligt 
ovan. Redovisning till Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) ska göras i februari 2021. 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till 
ordnat införande. 

Arbetet fortgår med att få till kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning. Särskilt fokus inom Kirurgisk vård är 
läkemedelsanvändning på onkologkliniken och ögonkliniken 
och ögonmottagningarna. De berörda verksamheterna har 
kontinuerliga avstämningar med läkemedelskommittén. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra omhändertagandet av personer med smärtproblematik 

. 

Aktiviteter Analys 

VO Gemensam smärtenhet En gemensam smärtenhet är bildad. Detta ger en möjlighet 
till regionövergripande processarbete. Områdeschef är 
utsedd. Verksamhetschef är verksamhetschefen för OP/IVA 
kliniken Värnamo. 

Uppdrag/mål: 

Säkra akutsjukvården på Höglandssjukhuset över tid 

I september presenterades för berörda verksamhetschefer hur arbetet med akutprocessen på 

Höglandssjukhuset kommer att organiseras och designas. 

Därefter sker arbete i processteam. 

Processteamen sammansätts utifrån patientens behov. Processteamen kommer att arbeta 

strukturerat och systematiskt med olika förbättringsmetoder för att identifiera: 

 Kunskapsstyrning och dess riktlinjer för att säkra resultat och minska variation 

 Reducera patientens tid på sjukhuset (minska antalet vårddygn) 

 Värdeskapande aktiviteter respektive dubbel- och trippelarbete som inte skapar värde 

 Nya arbetssätt: Behöver patienten vårdas inneliggande? Flytta kompetens och inte 

patient. 

Utifrån lärdomarna av akutprocessen kommer arbetet fortsätta på Länssjukhuset Ryhov och 

Värnamo Sjukhus. 
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Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Cancervården i Region Jönköpings län (RJL) utgår från Sydöstra sjukvårdsregionens 6 löften 

till invånarna. Standardiserade vårdförlopp, SVF, var en del i att uppfylla löftena och nu 

fortsätter arbetet med att processorientera cancervården till att omfatta patientens hela 

vårdförlopp.  Fyra cancerförlopp har valts ut för att skapa en generisk modell för 

processorienterat arbetssätt. Modellen ska kunna tillämpas inom hela vårdorganisationen och 

kommer vara ett komplement till linjeorganisationen. 

Den 13 november ägde MPG-forum rum som denna gång handlade enbart om de utvalda 

cancerförlopp (Gynokologi, Prostata, Lunga och Colon-rektal). Vi uppnår i dagsläget inte  det 

80% målet att alla patienter som utretts via SVF och fått en cancerdiagnos ska ha fått 

behandlingsstart inom fastställd ledtid (Region Jönköpings län ligger idag på 40%). Glädjande 

är vi nära målet med att 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos ska ha utretts via 

SVF (Region Jönköpings län ser ut att nå detta som helhet men vissa variationer finns mellan 

respektive SVF) 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Andel startade 
behandlingar SVF 
inom ledtidsmål 
(per vårdförlopp) 

80% 38% 448 av 1165 behandlingar har startats inom ledtidsmålet 
(38%) 

Inom SVF Tjock- och ändtarmscancer startas 62 procent av 
behandlingarna inom ledtidsmålet, 137 av 220. 

Inom SVF Bröstcancer startas 28 procent av 
behandlingarna inom ledtidsmålet, 96 av 344. 

Inom SVF Prostatacancer startas 34 procent av 
behandlingarna inom ledtidsmålet, 60 av 176. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Utvärdera pågående SVF Region Jönköpings län når målet att 70 procent av patienter 
som diagnostiserats med cancer får sin utredning via ett 
standardiserat vårdförlopp, SVF. Utvecklingsarbetet i 
cancerprocesserna fortsätter för att 2020 nå målet att 80 
procent av de som får sin utredning via ett SVF också ska få 
sin behandlingsstart inom fastställd tid. Av dessa 
vårdförlopp har 21 av 31 sin hemvist inom Kirurgisk vård. 

Uppdrag/mål: 

Screening av tjocktarmscancer 

Under våren har kirurgkliniken arbetet med att se hur screening kan implementeras och vilka 

resurser som krävs. Fortsatt arbete pågår med hur processen ska gå till. Detta kommer även att 

tittas på i Region Sydöstra . Arbetet fortsätter under 2020 med planerad implementering 

kvartal 1 2021. 
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Uppdrag/mål: 

Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer 

Testet med det nya flödet för det diagnostiska centret har fallit ut bra. Patienterna uttrycker att 

det fungerar väl. Under hösten installerades ny magnetröntgen (MR) i Värnamo vilket nu 

innebär att patienterna inte behöver åka till Stockholm. 

Uppdrag/mål: 

Säkra insatser vid akut sjukdom för patienter som genomgår onkologisk behandling 

Aktiviteter Analys 

VO Identifiera risker och säkra vården för 
patienter med onkologisk behandling vid akut 
sjukdom, neutropenfeber samt testa 
arbetssätt för att förbättra flöden med 
liknande problematik. 

PM är framtaget och publicerat på intranätet för "Akut 
omhändertagande av onkolog-patienter med risk för 
neutropeni". 
Arbetet med att säkra omhändertagandet av 
onkologpatienter i regionen fortsätter i samarbete med 
Onkologkliniken, Urologkliniken och Kirurgkliniken. 
Uppföljning kommer att ske under 2020 

Framgångsfaktorer: 

Moderna och ändamålsenliga IT-system och digitala lösningar 

Aktiviteter Analys 

VO Uppdatering av MetaVision till en ny 
version baserat på en ny plattform 

Aktiviteter i planerade sprintar fortgår enligt plan. 
Avstämningar med MPG och projektledare görs och 
projektet har under projekttiden utökat sina resurser inom 
ramen för budget för att möta behovet av aktiviteter för att 
hålla tidsplan. Planen är fortsatt att systemet ska vara 
konfigurerat till vecka 22 men driftsättning har skjutits till 
vecka 40. 

Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % -14,7 % Resandet med egen bil har minskat med 42 172 kilometer 
och  19 procent jämfört med 2018 och med 30 779 
kilometer och 15 procent jämfört med 2017. 

  
Tjänsteresor, antal 

-10 % 8,7 % Resande med pool- och hyrbil har ökat sen 2018 med 7 694 
kilometer motsvarande 1 procent. Ökningen sen 2017 är 9 
procent. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

Resandet sammanlagt med egen bil och pool/hyrbil har 
minskat med 34 478 kilometer motsvarande 4 procent 
jämfört med 2018. 

Andelen egen bil av körda kilometer har minskat från 25 
procent till 21 procent. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-25 % -24 % Antal kilometer med inrikesflyg har minskat med 24% 
sedan 2017. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -16 % Antal kilometer med utrikesflyg har minskat med 16 
procent sedan 2017. 

 

Aktiviteter Analys 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Kirurgisk vård arbetar med att minska resandet, öka digitala 
möten och samåkning. Resandet sker i större omfattning 
med fossilfria bränslen. 

Öka antal resfria möten Staben har under året och främst under hösten haft fokus 
på att samordna de resor vi gör till samma destination där 
samåkning varit prioriterat. I andra sammanhang har 
användandet av våra digitala lösningar för telefon och 
videomöten haft fokus och där vi successivt ökar 
användandet hela tiden. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Aktiviteter Analys 

VO Farmaceuter som stödjer 
läkemedelsarbete på vårdavdelning 

På kirurgkliniken och ortopedkliniken på Höglandssjukhuset 
samt ortopedkliniken i Värnamo har konceptet med 
farmaceuter testats som stödjer läkemedelsarbete på 
vårdavdelning. 
 
Under 2019 genomfördes en utvärdering på 
ortopedkliniken i Värnamo. I utvärderingen framkom flera 
effekter tex  rätt läkemedel till rätt patient i rätt dos och i 
rätt tid, minskat antal interaktioner, alternativa 
behandlingar vid frånvaro av rätt läkemedel samt ökad 
säkerhet vid vårdens övergångar. Det har även lett till 
tidsbesparingar för hämtning av läkemedel från andra 
enheter, dosettdelning, läkemedelsavstämning och översyn 
av läkemedelslistor. Det har också skett ett lärande; ökad 
farmaceutisk kunskap genom närvaro på enheten, ökad 
förståelse, ökad läkemedelskunskap för den enskilde 
patienten samt teamarbete. Detta har lett till att mer tid 
kan läggas på patienten. Under 2019 har verksamheten inte 
haft någon synergi från kommunerna som berört 
läkemedel. Sjuksköterskor, farmaceuter och underläkare 
har bidragit till utvärderingen. 

Kirurgkliniken kommer att genomföra en utvärdering under 
början av 2020. 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

Inom Kirurgisk vård finns ett nätverk som består av verksamhetsutvecklare eller motsvarande 

som leds av utvecklingschefen. 

Syftet är att skapa en plattform för gemensamt lärande samt förståelse för olika aktiviteter 

inom Kirurgisk vård samt Region Jönköpings län. Detta är även en arena för att lyfta idéer på 

hur vi inom Kirurgisk vård kan utvecklas och förbättras. 

Aktiviteter Analys 

VO Nätverk för verksamhets- och 
vårdutvecklare 

Under 2019 har nätverk för utveckling (nätverket för 
verksamhetsutvecklare och vårdutvecklare och 
motsvarande) genomfört fyra träffar. Teman på dessa har 
varit Stratsys, Framtidens vård, kapacitet- och 
produktionsstyrning samt verksamhetsplan 2020. 
Nätverksträffarna är välbesökta och utvärdering efter varje 
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Aktiviteter Analys 

träff visar på stor nytta. Varje träff planeras av två utsedda 
verksamhetsutvecklare eller motsvarande samt 
utvecklingschef. 

En dag med motsvarande nätverk i Medicinsk vård och 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik genomfördes 11 april 
2019. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Region Jönköpings läns mål är att vara Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare år 

2030.  Vi på Kirurgisk vård vill genom våra grundläggande värderingar skapa måluppfyllelse 

via engagerade medarbetare på hälsosamma arbetsplatser. 

Inom kirurgisk vårds verksamhetsområde finns 2482 anställda medarbetare. 

Fokusområde under 2019 har varit delaktiga, kompetenta och friska medarbetare. Detta ser vi 

bland annat genom några av våra arbeten med: 

 EFS-projektet Hållbart, hälsosamt arbetsliv 

 80-10-10 

 Introduktionsplaner 

 Medarbetarsamtal 

 Kompetensutvecklingsplaner 

  

Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Under 2019 blev 12 barnmorskor, fyra operationssjuksköterskor, sex 

intensivvårdssjuksköterskor, fem anestesisjuksköterskor och en ögonsjuksköterska färdiga 

med sina utbildningar genom utbildningsanställningar. Under året påbörjade även ca 30 

medarbetare en utbildningsanställning inom Kirurgisk vård. Av dessa läser 14 stycken till 

barnmorska och 18 stycken inom anestesi, operation och intensivvård. Det behövs fler inom 

operation och intensivvård. 

Aktiviteter Analys 

VO Introduktionsplaner Det är ett fåtal verksamheter som är klara med arbetet av 
introduktionsplaner. Av rapportering framgår det att 
arbetet pågår hos hälften av våra verksamheter men att de 
ännu inte är klara utan att arbetet ät försenat. 6 stycken 
verksamheter har enligt rapportering inte påbörjat arbetet 
kring introduktionsplaner ännu. 

VO Projekt 80-10-10 Pilotprojekt 80-10-10 vill ta fram möjligheterna för fler att 
få Region Jönköpings län som arbetsgivare. Projektet har 
under 2019 genomförts i Eksjö på avdelningar inom 
medicin- och geriatrikkliniken, ortopedkliniken och 
kirurgkliniken. Sjuksköterskor och undersköterskor har fått 
möjlighet att arbeta 80 procent av sin ordinarie tid med 
klinisk verksamhet, 10 procent med verksamhetsutveckling 
och 10 procent med personlig utveckling. Målsättningen är 
att ge möjligheter till reflektion, ökad 
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Aktiviteter Analys 

arbetstillfredsställelse, minskad belastning och attraktivare 
arbetsplatser. 

I första skedet var det en fördelning på 90-5-5 och den har 
inte ökat under året utan kvarstår och under vissa perioder 
ännu mindre. Detta på grund av att det fortfarande 
problematiskt  med bemanningen om någon är 
frånvarande. För att få igång arbetssättet har bland annat 
information kring projektet förmedlats via en hälsokonsult. 
Friskvårdsteamet har haft en Stärk dig själv kurs som 
troligtvis kommer på nytt under 2020. Hälsoseminarium 
med tonvikt på balans mellan arbete och fritid har lett till 
diskussioner kring hur det ser ut och vad var och en kan 
göra för att skapa balans. Aktiviteter riktat till personalen 
som deltar i projektet har varit bland annat utbildningar och 
ombud som verksamhetsutveckling och träning, läsning, 
och stärk dig själv som personlig utveckling. Projektet 
kommer att pågå under hela 2020. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 93 % Under året har målet med antal genomförda 
medarbetarsamtal uppnåtts förutom under perioden maj-
september. Anledningen till detta är att verksamheterna 
under den här perioden har många visstidsanställda 
medarbetare som sommarjobbar. Under denna korta 
anställningsperiod hålls ett uppföljningssamtal om hur de 
upplevt sommarperioden men inget formellt 
medarbetarsamtal. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 88 % Målet har delvis uppnåtts inom kirurgisk vård under 2019. 
Dock ser vi en ökning under tertial 3 vilket kan härledas till 
att många medarbetarsamtal äger rum och att under dessa 
samtal brukar kompetensutvecklingsplanen också tas upp. 
För att komma upp i målvärdet på 90 procent saknas det 
24 stycken registreringar. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Minskning av 
kostnaderna för 
bemanningsföretag 

-25 % 5 % Kostnader för bemanningsföretag har jämfört med 2018 
minskat med 1 miljoner kronor för hyrläkare och ökat med 
3 miljoner kronor för köp av sjuksköterskor då främst 
avseende barnmorskor och IVA-sköterskor. 

Bemanningsföretag används främst inom OP/IVA, kirurgi 
och kvinnosjukvården och främst på Höglandssjukhuset. 
Kostnaderna beräknas minska under 2020. 

Prioriteringskriterier finns och följs för när 
bemanningsföretag kan anlitas. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Årsarbetare 

 2 024 Kirurgisk vård har i genomsnitt för månaderna januari till 
och med december 2024 faktiska årsarbetare. Det är 30 
fler än genomsnittet för samma månader 2018. 

Ökningen kan förklaras med fler årsarbetare motsvarande 
11 faktiska årsarbetare (varav 7,5 beror på ökad 
sysselsättningsgrad) och lägre frånvaro motsvarande 18 
faktiska årsarbetare. 

Ökning av årsarbetare har skett främst inom MPG OP/IVA 
med 12 faktiska årsarbetare vilket förklaras av 7 färre 
årsarbetare och av lägre frånvaro motsvarande 19 
årsarbetare samt inom MPG kvinnosjukvård med 12 
faktiska årsarbetare vilket förklaras av 9 fler årsarbetare 
och av lägre frånvaro motsvarande 3 årsarbetare. Inom 
MPG ortopedi har antal faktiska årsarbetare minskat med 
12 årsarbetare. 

De personalgrupper som ökar är främst sjuksköterskor 
med 10 fler faktiska årsarbetare (6 färre årsarbetare och 16 
lägre frånvaro) och undersköterskor som har ökat med 9 
faktiska årsarbetare. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Handlingsplaner för oberoende  av 
bemanningsföretag upprättas 

Tydliga kriterier är uppsatta för när bemanningsföretag kan 
användas; 

 Ersättning för att upprätthålla bakjourskompetens 

 Där viktig funktion (oavsett yrkesroll) är vakant på 
grund av långsiktig sjukfrånvaro eller hastig vakans 
där andra kompetenser inte kan ersätta direkt 

Avropens längd är viktig för att en planering med egen 
personal kan ersätta. En kontinuerlig uppföljning sker där 
frågan från verksamheten och MPG ställs hur vi kan lösa 
behov med egen kompetens genom samordning. 

  

VO Kompetensförsörjningsplaner Så gott som alla kliniker är klara med sina 
kompetensförsörjningsplaner. Dessa ligger till grund för att 
möta framtiden och kommer hela tiden revideras. 

Inom verksamhetsområdet kirurgisk vård pågår flertalet 
projekt för att möta dagens- och framtidens utmaningar 
gällande bemanning och givna budgetramar. Kirurgisk vårds 
mål är att ha en god tillgänglighet och en ekonomi i balans 
för att finnas för patienten i en professionell miljö i 
framkant av den medicinska utvecklingen. Pågående 
utveckling och krav på verksamheterna gör det viktigt att 
arbeta med och stödja ständiga förbättringar, förnyelse, 
spridning och innovation. Det behöver finnas en öppenhet 
för nya och flexibla arbetssätt och ny kompetens. Inom 
hälso- och sjukvården läggs stor vikt vid att utveckla 
personcentrerad vård. Genom att öka samverkan inom och 
mellan kommuner, landsting och regioner kan kostnaderna 
hållas ned och kvaliteten i välfärdstjänsterna höjas. 
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Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där 

medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje. Kirurgisk vård har valt att 

specialisera två HR-tjänster mot arbetsmiljö och rehabilitering. Under året har 

rehabiliteringsspecialisterna främst haft fokus på rehabilitering och att utveckla 

verksamhetens arbete kring sjukfrånvaro samt att stötta cheferna att arbeta tidigt och aktivt i 

rehabiliteringsärendena. Sjukfrånvaron har minskat något men inte i den grad att det går att 

koppla till det riktade arbetet. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är långsiktig och 

eventuella effekter förväntas inte synas förrän tidigast nästa år. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

5,1 % 4,9 % Sjukfrånvaron under 2019  har minskat med 0,2 
procentenheter jämfört med föregående år. Bland våra 
större personalgrupper ser vi att det främst är 
sjuksköterskegruppen som har minskat sjukfrånvaron 
medan läkare och undersköterskor har en något ökad 
sjukfrånvaro. Verksamhetsområdets 
rehabiliteringsspecialister har i uppdrag att stötta chefer i 
att aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron. Både genom 
hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser. 

VO  
Genomförda 
skydds- och 
arbetsmiljöronder 

  Målsättningen är att samtliga verksamheter genomför en 
skyddsrond årligen. Utifrån identifierade risker ska en 
handlingsplan upprättas och följas upp enligt planering. 
Samtliga kliniker har under 2019 genomfört skyddsrond. 

VO  
Frisknärvaro 

65% 61% Målet är delvis uppnått under 2019.I korrelation till 
Regionens värde ligger vi en procentenhet högre i 
frisknärvaro.  Vi ser att män har en högre frisknärvaro än 
kvinnor. Kirurgisk vård består av många kvinnodominerade 
yrken och vi ser en korrelation till nationella nivåer att 
kvinnor i högre utsträckning är mer sjuka än män, och då 
främst inom kvinnodominerade yrken. 

VO  
Semester 

  82 procent av medarbetarna har tagit ut minst fyra veckors 
semester under 2019. Detta är ett värde vi kommer 
fortsätta att följa då vi önskar att alla medarbetare ska ta 
ut minst fyra veckors semester. En analys krävs även här 
kring de medarbetare som inte tagit ut sin semester. Några 
anledningar är sjukfrånvaro, uttag av jourkomp, 
föräldraledighet m.m. 

 

Aktiviteter Analys 

VO ESF-projekt Övervägande andel kliniker har under 2019 genomfört 
utbildningen "Ett hållbart, hälsosamt arbetsliv" tillsammans 
med medarbetarna. Flertalet av dessa kliniker har tagit 
hjälp av HR för att få till ett upplägg som passar i deras 
verksamhet samt tagit fram frågeställningar med syfte att 
arbeta med hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar för 
god arbetsmiljö. 
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Aktiviteter Analys 

 Inom Region Jönköpings läns 
verksamheter är heltid norm. 

Under december månad finns det en medarbetare med 
önskan om heltids arbete i Kirurgisk vård. För att 
medarbetaren ska komma upp i heltid saknas 5 procent. 
Kliniken för dialog med sin HR-partner för att se över behov 
möjlighet att höja personens sysselsättningsgrad till heltid. 

VO Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat med övriga 
verksamhetsfrågor och beaktas i varje beslut som tas. I 
enlighet med Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy ska 
varje arbetsplats utöver detta genomföra en årlig 
arbetsmiljörond för att identifiera risker och åtgärda dessa. 
Det är upp till verksamheten att bestämma när under året 
detta utförs. 

Övervägande delen av verksamheterna har under året 
genomfört skyddsrond enligt det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utifrån EFS-projektet Ett hållbart 
hälsosamt arbetsliv har ronderna även fördjupats med nya 
frågeställning utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö. 

VO Hälsofrämjande arbetsplatser Under 2019 har HR-enheten på Kirurgisk vård omfördelat 
ytterligare 0,5 tjänst så att det finns två 
rehabiliteringsspecialister i stället för 1,5 som stöttar chefer 
i att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och 
efterhjälpande med medarbetarnas hälsa. Chefer får stöd 
att fånga upp sjukfrånvaron tidigt och arbeta aktivt med 
insatser i syfte att förkorta sjukskrivningstiden. 
Rehabiliteringsspecialisterna har varit aktiva i ett hundratal 
rehabiliteringsärenden och där återgång i ordinarie arbete 
inte varit lämpligt har medarbetare stöttats i att söka andra 
arbeten eller blivit förflyttade/omplacerade till annat 
arbete. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier 

och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika 

förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. I samband med EFS-projektets utbildning Ett hållbart hälsosamt arbetsliv har 

verksamheterna även gått igenom flera av aktiva åtgärders fokusområden såsom bland annat 

arbetsförhållanden, genus och kränkande särbehandling. Detta har bidragit till många bra 

dialoger på arbetsplatserna och skapar förutsättningar för minskad upplevelse av kränkande 

särbehandling och diskriminering. 

  

Aktiviteter Analys 

VO ESF-projekt Övervägande andel kliniker har under 2019 genomfört 
utbildningen "Ett hållbart, hälsosamt arbetsliv" tillsammans 
med medarbetarna. Flertalet av dessa kliniker har tagit 
hjälp av HR för att få till ett upplägg som passar i deras 
verksamhet samt tagit fram frågeställningar med syfte att 
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Aktiviteter Analys 

arbeta med hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar för 
god arbetsmiljö. 

Plan för aktiva åtgärder Under 2019 har verksamheterna genomfört utbildningen 
Ett hållbart hälsosamt arbetsliv. I denna utbildning ingick 
det tema kring genus, kränkande särbehandling samt 
diskriminering. Flertalet verksamheter har använt sig av 
Region Jönköpings läns material "Aktiva åtgärder" i 
samband med detta. 

Lönekartläggning genomförs årligen och 2019 finns det inga 
osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. 

Kirurgisk vård är positivt inställda till att medarbetarna ska 
kunna förena arbete och föräldraskap och försöker bemöta 
önskemål i den utsträckning det är möjligt för 
verksamheten. 

Rekryteringarna sköts via kompetensförsörjningsenheten 
som säkerställer att rätt kompetens rekryteras enligt 
kravprofil . De arbetar efter Region Jönköpings läns riktlinjer 
kring diskrimineringsgrunderna och säkerställer därmed att 
det inte föreligger någon grund för diskriminering i 
rekryteringsprocessen.  

 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Medarbetar- och 
säkerhetsundersökn
ing 2019 

 82 Medarbetskaps- och säkerhetsundersökningen 
genomfördes under oktober månad 2019. Svarsfrekvensen 
inom kirurgisk vårds verksamhetsområde var 82%. De 
frågor som är kopplade till Hållbart 
medarbetarengagemang (HME), Motivation, styrning och 
ledarskap ligger på samma nivå som vid förra 
undersökningen 2016 med ett värde på 80. Samtliga chefer 
har fått möjlighet att delta i en utbildning i hur de kan 
arbeta med resultatet på klinik- och enhetsnivå. Under 
2020 fortsätter arbetet att hantera resultaten av 
undersökningen och upprätta handlingsplaner. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Kommunikativt ledarskap Flertalet av enhetscheferna inom Kirurgisk vård har 
genomgått workshop och introducerats i verktygen i 
ledarskapssatsningen Kommunikativt ledarskap. Hösten 
2019 genomfördes uppsamlingsheat i samarbete med 
verksamhetsområde Medicinsk vård och Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik. 

VO Nätverk för engagerat ledarskap Många chefer är tilldelade en samtalsgrupp men upplever 
utmaningar att prioritera tid att närvara då det ofta krockar 
med andra obligatoriska möten. HR uppmanar chefer att 
söka stöd hos sin chef hur de ska prioritera sin tid. 
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Aktiviteter Analys 

Mentorskap för nya chefer Arbetet med mentorskap för nya chefer är inte påbörjat 
och blir därmed avbrutet för 2019. 

Regionledningskontoret att gett i uppdrag till HR att se över 
introduktion för nya chefer och detta arbete startades i juni 
2019. Mentorskap för nya chefer är en fråga som behandlas 
i denna projektgrupp. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Arbete med åtgärder för ekonomi i balans sker med tre tidshorisonter. Det som ger effekter 

inom tre månader, inom ett år och fram till 2023. 

Handlingsplaner finns för att på kort sikt minska avvikelsen och för att på längre sikt uppnå 

ekonomi i balans. 

Riktlinjer för ordnat införande av ny verksamhet, nya behandlingar, nya indikationer, ny 

diagnostisering etcetera är framtagna och kommer att utvecklas vidare under 2020 och 

användas såväl i budgetprocess som i löpande verksamhetsutveckling. 

Produktiviteten i DRG-poäng och per årsarbetare är något lägre 2019 än 2018. Arbete med 

KPS och KPP sker för att förbättra tillgänglighet och produktivitet men även för prioriteringar 

av resurser. 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Tabellen nedan visar åtgärder för ekonomi i balans från verksamhetsplanen 2019 med 

planerad effekt i kolumnen "Plan" och utfall 2019 i kolumnen "effekt". 

 

Verksamhetsområdets ekonomiska resultat förbättrades i november med 4 miljoner kronor 

med en intäkt ur statsbidraget för "kömiljarden". 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -41 113 tkr Budgetavvikelsen 2019 är minus 41 miljoner kronor. 
Budgetavvikelsen motsvarar 1,6 procent av 
verksamhetsområdets nettobudget på 2 617 miljoner 
kronor. 

Budgetavvikelsen i bokslut 2018 var ett underskott på 63 
miljoner kronor. 

Nettokostnaderna har 2019 ökat med 3,4 procent och 
budget med 4,4 procent. 

Intäkter 

Intäkter inom vårdval ögon är 41,1 miljoner kronor 2019 
vilket är 200 000 kronor lägre än 2018 och 5 miljoner 
kronor lägre än 2017.  Verksamhetsområdet har ökade 
intäkter för statsbidrag med 4 miljoner kronor ur 
”kömiljarden”. 

Kostnader 

Personalkostnader har under 2019 ökat med 3,6 procent 
jämfört med kompensation för löneavtal med 2,8 procent. 
Faktiska årsarbetare har ökat med 1,5 procent och 
medellönen har ökat med 1,8 procent. Resterande 0,3 
procent personalkostnadsökning beror på lägre uttag av 
intjänad jour, komptid och semester. 

Kostnader för bemanningsföretag har ökat med 2 miljoner 
kronor. Kostnader för hyrläkare har minskat med 1 mnkr 
och kostnader för hyrsköterskor har ökat med 3 miljoner 
kronor. 

Kostnader för interna köp främst avseende röntgen har 
trots prissänkningar 2019 ökat med 1,8 procent. 
Ökningarna är inte lika höga 2019 som de var mellan 2018 
och 2017. Då kostnaderna ökade med 7 procent. 
Antal röntgenundersökningar är på samma nivå som 2018 
men antal datortomografier och MTR-undersökningar har 
ökat. 

Kostnader för läkemedel har ökat med 29 miljoner kronor 
(14,1 procent) och uppgår till 237 miljoner kronor. 
Budgeten har förstärkts med 25 miljoner kronor. För 
läkemedel redovisas en positiv budgetavvikelse med 6 
miljoner kronor. 

MPG 

Inom Kirurgisk vård har 4 av 8 MPG ekonomi i balans och 
två MPG har en mindre negativ budgetavvikelse. MPG 
kirurgi har en negativ budgetavvikelse med 32 miljoner 
kronor och OP/IVA med 8 miljoner kronor. 5 av 8 MPG har 
ett bättre ekonomiskt resultat än 2018. Ortopedklinikerna 
har gjort en stor ekonomisk förbättring jämfört med 2018. 

Inom cancerområdet är det fler patienter som får, 
överlever och därmed lever med cancer. Detta tillsammans 
med utveckling av diagnostik och behandling av 
cancersjukdomar i standardiserade vårdförlopp medför en 
ekonomisk utmaning inom Kirurgisk vård. Detta ställer krav 
på ständiga förbättringar av processer som frigör resurser 
samt på arbete med indikationer. 

Verksamheterna går in i 2020 med ekonomi enligt bilden 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

nedan. 

 

Prognos 

I delårsrapport per augusti lämnades en prognostiserad 
budgetavvikelse på minus 60 miljoner kronor. Den 
minskade budgetavvikelsen jämfört med prognosen beror 
på effekter av insatser av att sänka kostnaderna under 
oktober till och med december, på budgetförstärkningar 
under sista månaderna, högre asylintäkter i december, och 
lägre kostnader för medicinskt material till följd av 
lagerinventeringar. 

Årsarbetare 

Verksamhetsområdet har under 2019 ökat med 30 faktiska 
årsarbetare vilket motsvarar 1,5 procent. 

Ökningen är främst inom personalgrupperna 
sjuksköterskor med 9 årsarbetare, undersköterskor 10 
årsarbetare och chefer och administration på klinik med 10 
årsarbetare. De MPG som har ökat mest är OP/IVA med 12 
årsarbetare och kvinnoklinikerna med 12 årsarbetare. MPG 
ortopedi har minskat med 12 årsarbetare. 

VO  
Minska kostnader 
under oktober till 
och med december 
2019 

3 732 400 
kronor 

 I sammanställning av åtgärder för att minska kostnader 
med 5 miljoner kronor redovisas aktiviteter som 
sammanlagt beräknas minska kostnader under oktober till 
och med december med 6105 656 kronor. 

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Kirurgisk vård arbetar med större tydlighet i det 
ekonomiska ansvaret på kliniknivå utifrån respektive 
budget. 

Handlingsplaner följs upp månadsvis för kliniker med 
obalans. 

Ortopedklinikerna har under 2019 sänkt kostnaderna och 
har nu en ekonomi i balans. 

Kirurgisk vård handlingsplan för ekonomi i balans består 
främst av insatserna: 

 Anställningsprövning av alla ordinarie tjänster och 
vikariat. Varje tjänst granskas mot 
kompetensförsörjningsplan och ekonomi. 
Anställningen prövas inom MPG. Därefter beslutar 
sjukvårdsdirektör om anställning ska ske. 
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Aktiviteter Analys 

 Bemanningsföretag ska i princip bara användas vid 
bakjour i de fall kompetens saknas eller vid 
långtidsfrånvaro av viktig kompetens 

 Kontinuerlig anpassning av bemanning och 
vårdplatser i elektiva och akuta processer efter 
behov. 

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

o arbete med läkemedelskostnader och 
vårdvalsintäkter inom ögonklinikerna 

o arbete med hemtagning av köpt vård 
inom ortopedi 

 Riktlinjer för ordnat införande har tagits fram och 
kommer att användas i budgetprocessen för 2020 

Arbete med anpassning av bemanning och vårdplatser sker 
och behöver ske tillsammans med Medicinsk vård. 

Särskilda handlingsplaner finns för kirurgkliniken och för 
MPG OP/IVA. Arbete pågår med flera aktiviteter för att 
minska budgetavvikelsen med effekt 2019 och 2020. 

Därutöver har klinikerna inom Kirurgisk vård solidariskt 
utifrån budgetomslutning sammanlagt minskat kostnaderna 
under oktober till och med december med minst 5 miljoner 
kronor. 

 Arbeta aktivt med Kostnad per patient 
(KPP) 

KPP-material analyseras och benchmarking sker av 
resultaten inom klinik, mellan kliniker inom Region 
Jönköpings län och med kliniker inom andra landsting och 
regioner. Varje MPG har på MPG forum presenterat resultat 
och analys av KPP. Controllers har för varje klinik dialog och 
analys av klinikens KPP resultat. 

Under hösten genomfördes tillsammans med 
regionledningskontoret KPP-veckor där controllers gör och 
lär av varandras analyser och arbetssätt. 
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Inledning 
Område Psykiatri, rehabilitering och diagnostik har 10 kliniker varav sju är länskliniker: 

Habiliteringscentrum, rehabiliteringscentrum, rehabiliteringsmedicin, barn och 

ungdomspsykiatri, röntgen, klinisk fysiologi samt laboratoriemedicin. De tre 

vuxenpsykiatriska klinikerna utgår från respektive länsdel. Inom habiliteringscentrum finns 

förutom barn- och vuxenhabilitering även tolkcentral, syncentral och hörselhabilitering. 

Laboratoriemedicin är samlingsbegrepp för klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, patologi 

och transfusionsmedicin. Nuklearmedicinsk enhet drivs gemensamt av både röntgen och 

klinisk fysiologi. 

Verksamhetsområdet omsluter ca 2,1 miljarder kronor varav 1 miljard är budgetram och 

resterande del fördelas eller debiteras. 

Vi har under året ökat antalet läkarbesök med 1 892 till 36 095, och besök annan 

yrkeskategori har ökat med 6 367 till 206 287. Antalet vårddagar har minskat till 39 017. 

Antalet vårdplatser har varit 128. 

Faktiska årsarbetare inom verksamhetsområdet har ökat med 23 till 1 829. Ett minskat antal 

hyrläkare och utökningen av PTP-psykologer är en viss förklaring. De största 

yrkeskategorierna är sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, biomedicinska analytiker och 

läkare. Medarbetar- och säkerhetsenkäten visar förbättrade resultat inom de flesta 

dimensioner. Inom dimension personalsäkerhet däremot försämrat resultat i samtliga 

verksamheter. Handlingsplaner tas fram inom respektive klinik i verksamhetsområdet. 

En av verksamhetsområdets utmaningar är den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga. 

Då det saknas en primär nivå för barn och unga med psykisk sjukdom belastas 

specialistvården med risk för undanträngningseffekter för de med svår psykisk sjukdom. 

Andelen remisser som efterfrågar neuropsykiatrisk utredning har ökat kraftigt. En väg in för 

telefon, remisser och triagering har etablerats. Upphandling av utredningar har genomförts. 

Ny överenskommelse med kommuner avseende psykologutredningar är framtagen. 

Nationella vårdriktlinjer leder successivt till ökad efterfrågan på avancerade och komplexa 

undersökningar. Nuklearmedicinska undersökningar används allt mer. Laboratoriemedicin är 

delaktiga i utvecklingen av skräddarsydda behandlingar, "personalized medicine" genom 

DNA-analys. 

Ett systematiskt arbete pågår för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Trenden 

har varit positiv avseende attraktivitet och rekrytering till de mest utsatta klinikerna röntgen 

och psykiatriska kliniken i Jönköping. Personalomsättning har minskat liksom kostnaderna 

för bemanningspersonal. I övrigt finns det svårigheter att rekrytera och behålla bland annat 

dietister och psykologer. 

Året har innehållit ett stort engagemang för standardiserade vårdförlopp och den nära vården. 

Det har rört både arbete kring processer, flöden, digital vård samt specialistvårdens samarbete 

med primärvård och kommun. Egenerfarna personer har anställts. Psykiatrisk vårdjour i syfte 

att minska behov av slutenvård har införts. 

En del av det positiva ekonomiska resultatet beror på en ökad efterfrågan av diagnostik. 

Ökning finns inom området PET/CT, men inte minst inom klinisk fysiologi, där ökningen är 

oväntad och tveksamt hållbar över tid. Dialog fortsätter med remittenter, liksom arbetet med 

beställarstöd iGuide. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

9 45% 4 29% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

6 30% 4 29% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

5 25% 6 42% 

Antal mätetal som 
mäts 

20 100% 14 100% 

Mätetal som är uppfyllda avser bland annat mätetal inom HR området samt det ekonomiska 

resultatet. Även flera produktionstal som till exempel antal vårdplatser, återbesök, 

utlokaliserade samt överbeläggningar är värderade som gröna mätetal.  Vad gäller mätetal 

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

fysiologi har de största utmaningarna. Tillgänglighet till första besök och beläggning är ej 

heller fullt uppfyllda och värderas som gula. Områden med störst utmaningar, där mätetalen ej 

är uppfyllda, berör tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri, samt tre mätetal inom 

miljöområdet som avser resor med poolbil och flygresor. Den samlade bedömningen är att 

den totala måluppfyllelsen har förbättrats jämfört med 2018. 2019 är det 75% av målen som 

är helt eller delvis uppfyllda vilket är en ökning jämfört med föregående år då motsvarande 

siffra var 58%. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Tillgängligheten har som helhet varit god. Arbetet med nära vård har fortsatt. Satsning på 

patientstöd, brukarstyrd inläggning och psykiatrisk vårdjour för en vård av hög kvalitet och 

minskat behov av slutenvård. Tillsammans med primärvård och kommun optimeras processer 

och sprids kompetens för ökad trygghet för invånarna utanför sjukhusvården. 

Psykisk ohälsa bland unga och en ökning av efterfrågan på utredningar har skapat 

undanträngningseffekter, då det saknas en primär nivå för barn och unga med psykisk 

sjukdom. Samarbetet "En väg in" för gemensam remissinstans, triagering ska öka 

tillgänglighet och erbjuda vård på rätt nivå. 

Det har etablerats nya arbetssätt med digitala vårdmöten och öppna tidböcker. Beslutsstöd för 

remittent har utvecklats och integreras för rätt använd diagnostik. Kliniska program psykiatri 

har införts i linje med nationella riktlinjer. Forskning, utveckling och utbildning har varit högt 

prioriterat och Laboratoriemedicin är referenslaboratorium för Borrelia. 

Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kundtillfredsställels
e - nationell 
patientenkät 

80 % 83 % Mätningen avser rehabiliteringscentrum Värnamo, 
Jönköping och Eksjö samt rehabiliteringsmedicinska 
mottagningen, Länssjukhuset Ryhov. 

Inom rehabiliteringscentrum ligger resultaten på över 80 
procent inom samtliga sju dimensioner. Inom de allra flesta 
dimensioner ligger resultaten i linje med riket, eller något 
över. Exempel på dimensioner där resultatet sticker ut 
positivt är respekt och bemötande och helhetsintryck. 

Vid rehabiliteringsmedicinska mottagningen har endast 
patienter som träffat läkare vid mottagningsbesök och 
patienter som genomgått dagrehabilitering svarat på 
enkäten, vilket medför att resultaten är svåranalyserade. 
Verksamheten använder sig därför av kvalitetsregister, 
egna patientenkäter och patientråd för att fånga patienters 
synpunkter och kundtillfredsställelse. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt utvecklingsarbete för att 
förbättra patient- och närståendeinflytande. 

Flertal åtgärder pågår: 

 Pilotprojekt ”Peer Support” (projektanställa 
personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 
som resurs) 

254



Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsberättelse 7(31) 

 

 

Aktiviteter Analys 

 Utarbetande av Inflytandeplaner för förstärkt 
brukarsamverkan på flera nivåer inom 
specialistpsykiatrin 

 Studiecirklar i personcentrerad vård 

 Utveckling av modell för brukarstyrd inläggning 

 Personcentrerade planeringssamtal inför 
dagrehabilitering 

 Bred delaktighet inom verksamhetsområdet i 
utvecklingsarbetet inom ramen för 
"Patientkontrakt" och dess målsättningar. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård 
nationell 
rapportering 

80 % 78 % Verksamhetsområdet ligger strax under målvärdet med ett 
resultat på 78% jämfört med målvärdet 80%. Psykiatriska 
kliniken i Jönköping har haft svårt att bemanna pga hög 
sjukfrånvaro vilket påverkat resultatet negativt. Övriga 
kliniker har fortsatt hög tillgänglighet och når målvärdet 
med god marginal.  Fortsatt analys sker i Jönköping med 
sikte på att ytterligare förbättra tillgängligheten. 

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

80 % 89 % Målvärdet uppnått. Mätningen avser 
rehabiliteringscentrum och habiliteringscentrum, övriga 
verksamheters tillgänglighet till första besök presenteras i 
mätetalet Faktisk väntetid till första besök i specialiserad 
vård. 

Nämnd  
Faktisk väntetid till 
besök inom barn 
och 
ungdomspsykiatrin 

90 % 57 % Fortsatta svårigheter att nå målet. Den mottagning som 
fortfarande har svårast att nå god till gänglighet är 
Jönköping, där vi samtidigt hade den största ökningen av 
efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar sedan i våras. 
Nivån är på 79% inom 30 dagar mot slutet av året vilket 
också är i nivå med det som gällde under stora delar av 
2018. 

Nämnd  
Väntetid till 
undersökning inom 
radiologi och klinisk 
fysiologi 

90 % 77 % Generellt sett acceptabla väntetider inom röntgen. 
Aktiviteter pågår för att arbeta ikapp främst inom MR. 
Inom detta område finns handlingsplan som förväntas 
minska väntetiderna under 2020. Röntgen ska göra ett 
större gemensamt arbete kring tillgänglighet och svarstider 
år 2020 och detta är beslutat inom röntgen som ett 
prioriterat fokusområde. 
Inom klinisk fysiologi kvarstår vissa problem för UKG 
(ultraljudskardiografi) samt myokardscint (förfinad 
undersökning för bedömning och kartläggning av 
kranskärlssjukdom). Det finns förhoppning om att lagd 
långtidsplan/handlingsplan ska leda till balans under 2020. 

Nämnd  
Fått hjälp och 
lämnat 

90 % 86 % Mätningen avser de psykiatriska klinikerna i Eksjö och 
Jönköping. Eksjö ligger väl över målvärdet med 98% och 
har gjort så under lång tid. Jönköping ligger lite längre från 
måluppfyllelse med ett utfall på 82%. Även om utfallet är 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

akutmottagningen 
inom 4 timmar 

något lägre än tidigare månader så befinner sig kliniken i 
en positiv trend. Arbetssätt och öppettider skiljer sig åt i 
Eksjö jämfört med Jönköping, vilket man behöver ha i 
beaktande vid jämförelse. Den största skillnaden består av 
att det endast är akuten i Jönköping som har öppet dygnet 
runt. 

  
Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 92 % Verksamhetsområdet uppfyller målvärdet för samtliga 
klinker vilka är de vuxenpsykiatriska klinikerna, barn- och 
ungdomspsykiatri, samt habiliteringscentrum. 

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

90 % 88 % Resultatet för 2019 ligger strax under målvärdet. 
Rehabiliteringscentrum uppnår målet medan det finns en 
del kvar att förbättra inom habiliteringscentrum. Orsaker 
är främst förändrade sätt att registrera samt nya rutiner. 
Övriga verksamheters tillgänglighet till återbesök 
presenteras i mätetalet Genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum. 

VO  
Svarstider inom 
patologi 

90 % 24 % Det är fortsatta utmaningar att nå målet för 
patologiprocessen. Andel svar inom 15 kalenderdagar är 
50%. Viss distansdiagnostik har behövt återtas i egen 
produktion vilket har påverkat svarstider negativt. Det 
finns samtidigt en ökning av antal histologiska prover som 
har kunnat utföras utan ökning av svarstiderna. Den 
sammanfattade bedömningen av detta är att vi fortfarande 
är långt ifrån målvärde men att nivån är stabil. Värt att 
notera är att målsättningarna är ambitiösa och att vi i ett 
nationellt perspektiv har en relativt god måluppfyllelse. 

VO  
Genomförda första 
besök i 
specialiserad vård 
inom 60 dagar som 
ej innefattas i 
nationell 
rapportering. 

80% 95 % Nytt mätetal som visar resultat för rehabiliteringsmedicin. 
Tillgängligheten är hög och i de fall där väntetiden blir 
längre är det oftast pga av behovet av ett 
multiprofessionellt teambesök. Antal inkommande och 
accepterade remisser är relativt konstant över tid. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Förbättringsarbete för att öka 
tillgängligheten/svarstider. 

Flera åtgärder för att förbättra tillgänglighet och 
produktivitet pågår inom verksamheterna. Några exempel 
är; ökad användning av gruppbehandling, mer flexibelt 
upplägg för utredningar och RAK-åtgärder inom områden 
med resursbrist. 

Uppdrag/mål: 

Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Faktisk väntetid för 

90 % 25 % Totala antalet remisser under 2019 var  2 260 vilket 
innebär en marginell ökning med 78 stycken jämfört med 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

utredning/behandli
ng inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 
samt habiliteringen 

2018. Av dessa kom 698 remisser från elevhälsan i länet. 

Den totala utredningskapaciteten består av egenutförda 
utredningar samt köpta utredningar. Med BUPs egen 
kapacitet har 213 utredningar startats i länet (Jönköping 
58, 72 Nässjö, 83 Värnamo) Av dessa 213 är ungefär 18% 
påbörjade inom 30 dagar från beslut om utredning. Till 
detta kommer 123 stycken köpta utredningar vilket 
innebär att totalt antal utredningar är 336 stycken. Detta 
är en ökning jämfört med 2018 på ca 120 utredningar 
vilket har kunnat genomföras trots att rutinerade 
psykologer slutat och delvis ersatts med mindre erfarna 
medarbetare. 

Det som har en tydlig ökning är att det är fler ärenden som 
leder till beslut om utredning. I dagsläget är kön på 
utredningar 404 patienter (Jönköping 189, Nässjö 126 och 
Värnamo 89). Den totala kön för utredningar har därmed 
ökat med 144 patienter trots att antal genomförda 
utredningar har ökat. 

Planen för att ytterligare stärka kapaciteten är att fortsätta 
utveckla verksamheten i Värnamo och att på sikt kunna 
skicka patienter från hela länet dit. I övrigt kommer köp av 
utredningar vara ett arbetssätt som kommer fortgå under 
2020. Det totala behovet av neuropsykiatriska utredningar 
för 2020 beräknas vara nära 1000 st.  

 

Aktiviteter Analys 

VO Åtgärder ska vidtas för att erbjuda bästa 
möjliga utredning och behandling utifrån 
aktuella resurser och krav på tillgänglighet. 

Från och med september köper barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken utredningar från externa 
leverantörer för att förbättra tillgängligheten. Parallellt 
utvecklas utredningsarbetet internt. Arbetet inom kliniskt 
programområde neuropsykiatri har landat i två beskrivna 
utredningsflöden som ska implementeras under 2020; den 
mer omfattande utredningen kompletteras med en kortare 
variant i lämpliga fall. Rekrytering av nödvändig kompetens, 
såsom läkare och psykologer har fortsatt, men inte varit 
helt framgångsrik. Erfaren psykologkompetens har sagt upp 
sig under hösten. 

Även habiliteringscentrum köper utredningar från extern 
leverantör för att förbättra tillgängligheten. Arbetet 
samordnas med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. 
Internt genomförs en omorganisation av de 
neuropsykiatriska teamen med målet att korta 
utredningstiden för utredningar. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt utveckling av e-hälsotjänster och 
digitala arbetsprocesser. 

Inom samtliga verksamheter sker en kontinuerlig utveckling 
av informationen på 1177. 

De psykiatriska klinikerna arbetar inom ramen för pilottest 
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Aktiviteter Analys 

av Cosmic e-visit.  BUP har där stött på svårigheter med 
säker autentisering via bankID för ungdomar, vilket 
inneburit att man avstått från att medverka i den utökade 
piloten hösten 2019 - våren 2020. Det är ytterst angeläget 
att problemet kan lösas, vilket sannolikt kräver nationell 
samverkan. 
Under senhösten har förberedelser för test av Cisco 
meeting för gruppmöten inom Rehabiliteringscentrum 
påbörjats. 
Röntgen har fortsatt arbetet med att utveckla och anpassa 
beslutsstödet iGuide för spridning till fler remittenter. Inom 
patologi och röntgen har vidareutveckling av digital 
bildgranskning skett. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Flera Lärcaféer har redan genomförts inom t ex habiliteringen och psykiatrin. Inom länets 

psykiatri har en inventering initierats av vilka ytterligare områden som kan vara aktuella för 

Lärcafé-modellen. Ytterligare Lärcafé-ledare har utbildats under våren 2019. 

Framgångsfaktorer: 

Jämlik psykiatrisk vård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för att uppnå en jämlik psykiatrisk vård i länet 

Aktiviteter Analys 

 Enhet för omhändertagande av berusade 
personer etableras (Tillnyktringsenhet TNE) 

Det har varit svårt för psykiatriska kliniken att rekrytera 
sjuksköterskor som tillsammans med skötare ska ansvara 
för tillnyktringsenheten (TNE). Det har därför beslutats om 
en provperiod på 2 år där akutvårdsavdelningen ansvarar 
för sjuksköterskebemanningen. Rekrytering är påbörjad och 
planeras vara klar inför sommaren 2020. 

 Integrerad beroendemottagning startas 
under 2019 i samverkan med kommunerna 

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång. 
Fokus i beroendevården har under året varit att uppdatera 
och revidera samverkansöverenskommelse och 
insatstrappa. Det utgör också ett viktigt underlag för 
planering av integrerad mottagning. Socialutskottet har 
nyligen lagt förslag om utredning av huvudmannaskapet för 
vårdansvar för personer med psykisk ohälsa och 
beroendesjukdom. 

Uppdrag/mål: 

Säkerställa kontinuitet och delaktighet i vården med en aktuell vårdplan. 

("Kontinuitet") 

Förbättringsarbeten och kommunikations- och utbildningsinsatser pågår på klinikerna. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Vårdplan 

80% 31% Avser de tre psykiatriska klinikerna samt barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken. Resultatet förbättras 
kontinuerligt, men långsamt. Stora skillnader ses mellan 
kliniker, men även internt mellan olika enheter. Aktiviteter 
pågår vid alla kliniker för att förbättra utfallet och vi ser en 
stadigt positiv trend. Psykiatriska kliniken i Värnamo har 
kommit längst med sitt förbättringsarbete och når 56%. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Barn och ungdomspsykiatri (BUP) 

I nationell jämförelse har vi mycket lågt antal barn med neuropsykiatrisk diagnos. Orsaken är 

inte klarlagd. Efterfrågan på utredningar har ökat påtagligt 2019. Under året har arbetats fram 

en ny överenskommelse med länets kommuner avseende primära psykologutredningar. 

Inom ramen för Tillsammansarbetet har "En väg in - barn och unga psykisk hälsa" etablerats 

för att kunna starta upp efter årsskiftet. Enheten är en länsresurs i samarbete mellan Barn- och 

ungdomspsykiatri och Barn- och ungdomshälsa. Ett telefonnummer och en remissinstans för 

att kunna genomföra en gemensam, standardiserad, triagering för omhändertagande på rätt 

vårdnivå och en jämlik vård i länet. 

Förnyade arbetssätt med individuellt anpassade utredningar införs i hela länet. En förstärkt 

utredningskompetens i Värnamo möjliggör att fler utredningar för hela länet kan genomföras 

där. Ett flertal medarbetare med stor erfarenhet av utredningar har slutat och ersatts av 

personer med mindre erfarenhet vilket gör att vi är i en period av uppbyggnad av 

utredningskapacitet. 

Upphandling av neuropsykiatriska utredningar är genomförd för att tillfälligt avlasta den kö 

som föreligger. Viktigt att notera är att all uppföljning och behandling sker inom BUP, då 

bland annat läkarresurs behövs för ställningstagande till läkemedelsbehandling och 

förskrivning. En behandling som kontinuerligt behöver utvärderas och som inte så sällan kan 

bli livslång. 

Sett utifrån specialistvårdens uppdrag att i första hand prioritera de svårast sjuka och de med 

störst behov, är utvecklingen oroväckande. Det finns idag ingen fullt utvecklad primär nivå 

för barn och unga med psykisk ohälsa varför omfattande specialistvårdsresurser läggs på 

utredningar av enklare funktionsvariationer med risk för undanträngning av de barn och unga 

som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom. I nationell jämförelse förefaller resurserna för 

barn och unga med psykisk ohälsa vara låg. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Det pågår en utveckling av arbetet med användandet av 
Cosmic-LINK. En struktur för hur de psykiatriska klinikerna 
tillsammans med primärvård och kommunal hälso- och 
sjukvård ska arbeta med detta på ett ändamålsenligt sätt 
kommer att tas fram. Inom rehabiliteringscentrum pågår 
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Aktiviteter Analys 

ett kontinuerligt arbete tillsammans med 
samverkanspartners. Samordningsgrupp rehabilitering 
kommer också kunna stödja processen. 

Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Arbete i pilotform pågår på höglandet som en del inom Tillsammansarbetet. 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt arbete för att utveckla och pröva 
en modell för samarbetsvård primärvård 
- specialistvård. 

Detta är ett deluppdrag inom Tillsammans-satsningen och 
arbete pågår främst inom ramen för "Samarbetsvård 
psykisk hälsa", där flera vårdcentraler på höglandet 
samverkar med psykiatriska kliniken. Arbetsgruppen har 
under hösten genomfört ett dialogmöte med ledningsstab 
och sjukvårdsledning om fortsatt arbete samt lämnat en 
delrapport till sjukvårdsledningen som sammanfattar 2019 
års arbete. 

Uppdrag/mål: 

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt spridningsarbete inom den 
specialiserade psykiatriska vården för att 
förbättra den somatiska hälsan vid psykisk 
sjukdom. 

Hälsofrämjande insatser erbjuds men omfattning, insatser 
och målgrupper varierar över länet. Klinikernas 
resurspersoner har under året samlats till ledningsutskott 
psykiatri (LUP) för nulägesrapport och erfarenhetsutbyte. 
Fortsatt kliniknära arbete för utveckling av arbetssätt pågår 
och förnyad uppföljning i LUP planeras våren 2020. Behov 
av primärvårdens engagemang i arbetet har lyfts i 
Strategigrupp psykiatri missbruk. 

260



Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsberättelse 13(31) 

 

 

Perspektiv: 

Process och produktion 
Besöken har ökat och arbetet med RAK och teambaserade möten tros vara en förklaring. 

Inom vården ses rehabiliteringskompetens allt mer som en viktig del i välfungerande 

processer och vård av hög kvalitet och säkerhet. Samordningsgrupp rehabilitering har bildats 

för att utveckla processer och kompetensutveckling mellan specialistvård, primärvård och 

kommun. Arbetet med jämlik psykiatrisk vård i länet fortsätter liksom arbetet med kliniska 

programområden. Rekrytering pågår för att så snart möjligt kunna öppna tillnyktringsenhet 

(TNE) i samarbete med akutvårdsavdelningen Ryhov. 

En kraftigt ökad efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar bland barn och unga har riskerat 

tränga undan de svårast sjuka. En stor del av de som erhåller utredning har därefter behov av 

uppföljande, ofta livslång behandling. 

Rätt använd diagnostik utvärderas kontinuerligt. Disponibla vårdplatser har minskat enligt 

plan för en mer nära vård. Möten inom området har arrangerats med video som möjligt 

alternativ. 

Verksamhetsmått 

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik Utfall 2019 Utfall 2018 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal läkarbesök 36 095 34 203 1 892 5,5% 

Antal besök annan personalkategori 206 287 199 920 6 367 3,2% 

Disponibla vårdplatser 128 139 -11 -7,4% 

Vårdtillfällen 3 972 3 810 162 4,3% 

Vårdtid dagar 39 017 42 980 -3 963 -9,2% 

Antal läkarbesök har ökat ganska tydligt mellan åren med 5,5% vilket är en del av strategin. 

Planeringen är att dessa ska fortsätta öka samtidigt som vårdtiden minskar.  Antal besök 

annan personalkategori har ökat med 3,2% vilket även det är positivt. Ökningen finns inom 

flera kliniker och tänkbar slutsats av detta är att arbetet med RAK, och mer teambaserade 

möten, har varit framgångsrikt. 

Disponibla vårdplatser har minskat dels som en effekt av tillfälliga neddragningar under 

sommaren men också som en del av strategin att gå mot minskad slutenvård och ökad 

öppenvård samt mobila lösningar. Vårdtillfällen har ökat något och vårdtid har minskat vilket 

också är i enlighet med målsättningarna. 

OBS! Statistiken ovan avser egenproducerad vård. 
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Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

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

Inom Tillsammans-satsningen pågår arbetet "Utveckling av 
rehabkedjan". Ett delresultat är bildandet av 
"Samordningsgrupp Rehabilitering" under våren 2019. Ett 
forum för organisationsöverskridande samverkan på 
övergripande nivå mellan specialistvård, primärvård och 
kommunal vård- och omsorg. Ytterligare ett deluppdrag 
fokuserar på organisationsöverskridande samverkan i det 
patientnära arbetet med målsättningen att skapa en 
generisk dokumenterad rehabplan och en digital höftskola. 
Arbetet är påbörjat och sker delvis i samverkan med 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Vårdprevention 

90 % 96 % De vårdavdelningar som följer och registrerar detta i Senior 
Alert, når det uppsatta målet. Fler verksamheter behöver 
säkra rutinen för registrering. Resultat är enbart inläst för 
vårdavdelningen på rehabiliteringsmedicinska kliniken. 
Utfall saknas för vuxenpsykiatrins vårdavdelningar 
- felsökning pågår. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt utvecklingsarbete, t ex genom 
egenkontroller av patientsäkerheten vid 
patientsäkerhetsdialoger och -ronder, samt 
utveckling av arbetssätt för att öka 
riskmedvetenheten. 

Gröna korset används som en metod inom flera 
verksamheter för att öka riskmedvetenheten. Under året 
har allt fler enheter/avdelningar infört arbetssättet, tack 
vare gott samarbete mellan chefläkare- och 
patientsäkerhetsenheten och 
verksamhetsområdesföreträdare. 
Inom diagnostikens verksamheter har 
patientsäkerhetsfrågor fortsatt att ingå i 
arbetsmiljöronderna och labbgenomgångar. Ytterligare ett 
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Aktiviteter Analys 

exempel på utvecklingsarbete som initieras tack vare 
egenkontroller är inom barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken där systematisk journalgranskning följer upp om 
och hur medarbetare följer vårdprogrammet för depression 
("DEP-lyftet). 
Under året har metoden Patientsäkerhet i realtid (PIR) 
prövats inom de vuxenpsykiatriska klinikerna och arbetet 
fortsätter under 2020. Kontinuerliga uppföljningar baserat 
på Senior Alert bidrar till att öka medvetenheten om 
patientsäkerhetsrisker. Patientsäkerhetsdialoger och 
patientronder har genomförts enligt plan. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Disponibla 
vårdplatser 

 128 Antalet disponibla vårdplatser ska utgå ifrån behovet. 
Resultatet för året är enligt plan. Detta innebär att fler 
vårdplatser är i drift efter sommaren då det varit 
neddragning av slutenvård i Jönköping och Eksjö inom 
vuxenpsykiatrin. Tillfälligt har det varit en neddragning 
med två vårdplatser vid psykiatriska kliniken i Värnamo på 
grund av hög belastning och personalbrist. 

Nämnd  
Beläggning i 
procent 

90 % 80 % Beläggningen har under 2019 varierat mellan 75-86 % och 
va för december 80%. Analysen som tidigare gjorts 
kvarstår, nämligen att en väl utvecklad psykiatrisk vårdjour 
i hela länet och en välfungerande öppenvård är viktig för 
att också kunna optimera antalet vårdplatser. 
Beläggningen ser ganska jämn ut i länet vid de 
vuxenpsykiatriska klinikerna. Barn- och ungdomspsykiatrin 
har en låg beläggning på sina fyra vårdplatser, vilket dock 
ska ses som positivt och tecken på väl utvecklad öppenvård 
i länet. I nationell jämförelse används slutenvård i liten 
omfattning. 

Nämnd  
Utlokaliserade 

0 0,1% Verksamhetsområdet uppfyller målvärdet och har endast 
haft några få utlokaliserade patienter under året. 

Nämnd  
Överbeläggningar 

0 0,5 % Verksamhetsområdet uppfyller målvärdet. Mycket få 
överbeläggningar (0,5%) vilket är lägre än föregående år. 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

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

Arbete pågår inom samtliga verksamheter, ofta i nära 
samverkan med etablerade arbetsgrupper inom den 
sydöstra sjukvårdsregionen, men även med nationella 
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Aktiviteter Analys 

arbetsgrupper. Uppfattningen är att remisshanteringen av 
nya och reviderade vårdprogram har utvecklats under året, 
men kan förbättras ytterligare för att underlätta och 
förenkla remissrundor och revideringar. En utmaning är den 
relativt långa perioden mellan remissrunda till det att 
vårdprogrammet tas i bruk. Återkoppling om när ändringar i 
vårdprogram genomförs behöver förbättras. 
Utvecklingsarbete kopplas även till "Kunskapsstyrning" 
respektive "Rehabkedjan" inom Tillsammansarbetet. 

Uppdrag/mål: 

Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättningar 

Aktiviteter Analys 

VO Översyn och arbete pågår med plan för 
habiliteringens verksamhet vad gäller lokaler. 

Översyn av det totala lokalbehovet på Värnamo sjukhus 
pågår, vilket fördröjt beslut om nybyggnation av psykiatrisk 
vårdavdelning och därmed renovering av hus 09 där det är 
tänkt att habiliteringscentrum ska flytta in. Lämpliga 
ersättningslokaler utanför sjukhusområdet har inte gått att 
finna. 

Uppdrag/mål: 

Optimal användning av rättspsykiatriska vårdplatser i Vadstena 

Aktiviteter Analys 

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

Patienter placeras vid Vadstena inom ramen för 
Regionsjukvårdsavtalet. Vadstena ansvarar för att hitta 
alternativ placering om de själva inte kan erbjuda plats. 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

VO Genomföra läkemedelsdialoger samt 
arbeta med prioriterade åtgärder inom 
identifierade förbättringsområden, 

2018 togs ett nytt initiativ att införa läkemedelsdialoger 
tillsammans med läkemedelskommittén. Det har fallit väl ut 
och arbetet har fortsatt under 2019. Det finns ett visst 
behov av ytterligare stöd från område Läkemedel för att 
säkra deras medverkan och stöd för statistikuttag. 

 Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till 
ordnat införande. 

Inom de verksamheter där förskrivning av läkemedel sker, 
genomförs regelbundna dialoger vid tex läkarmöten. Sedan 
2018 sker årliga läkemedelsdialoger och vid de psykiatriska 
klinikerna har satsningen på klinisk farmaceut fortsatt. Fler 
förbättringsområden är identifierade och dialog om fortsatt 
utveckling av såväl farmaceutmedverkan som 
förbättringsområden är planerad. 
En handlingsplan kring läkemedel och patientsäkerhet är 
upprättad för 2020 tillsammans med representanter från 
område läkemedel, enheten för chefläkare och 
patientsäkerhet, Läkemedelskommittén och 
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Aktiviteter Analys 

ledningsstaben. 

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

Fler angelägna förbättringsområden är identifierade och 
dialog om fortsatt utveckling av såväl farmaceutmedverkan 
som förbättringsområden är planerad. Viss avsaknad av 
farmaceutresurs under 2019. Verksamhetschefer för de 
psykiatriska klinikerna är ansvariga för att kalla till möte 
med apoteket för omstart. 

Uppdrag/mål: 

Effektivisera vårdflöden/processer 

Angreppssätt och aktiviteter för att arbeta med effektiva vårdflöden/processer är i stor 

utsträckning verksamhetsspecifika eftersom behoven ofta ser olika ut. Exempel på 

angreppssätt är arbete med Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) och utveckling av 

schemaläggningsprocessen, för att långsiktigt öka antal undersökningar/behandlingar per 

timme. Utveckling av teamarbetet och förbättrad samverkan mellan kliniker och huvudmän är 

ständigt aktuellt. Bl a pågår arbete för att förbättra samverkan inom sydöstra 

sjukvårdsregionen vad gäller remiss- och bildöverföring. Åtgärder för att minska andelen 

uteblivna patienter och minskad dokumentation är ytterligare exempel. 

Uppdrag/mål: 

Fortsatt uppföljning och utveckling av den samordnade nuklearmedicinska 

verksamheten för PET-CT- och SPECT-CT-undersökningar. 

Slutrapport från införandeprojektet är sammanställd och godkänd av styrgruppen. Arbetet 

inom projektgruppen har överlag flutit på bra, förutom den försenade byggprocessen samt 

färdigställande av det s k hot-labbet (för hantering av isotoper). Problematiken har beskrivits i 

slutrapporten och en återkoppling av erfarenheterna har gjorts till regionfastigheter. Driftstart 

kunde ske enligt den reviderade tidsplanen och sedan hösten 2018 finns en välfungerande 

nuklearmedicinsk verksamhet på Länssjukhuset Ryhov som väl uppfyller uppställda mål och 

förväntningar. Verksamheten följs kontinuerligt upp inom perspektiven process och 

produktion, resurs, medarbetare samt patient- och kund. 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

VO Utveckling av SVF-processer och -flöden 
inom diagnostiken för att såväl effektivisera 
utredning som möjliggöra snabbare 
behandling och uppföljning. 

Samtliga verksamheter jobbar kontinuerligt med flödes- och 
processutveckling. Några exempel på kvarvarande 
utmaningar samt genomförda, pågående och planerade 
åtgärder: 

Röntgen: 
Röntgen utlovar undersökningar för standardiserade 
vårdförlopp (SVF) inom en arbetsvecka med svar inom två 
arbetsdagar. Under året har dessa mål uppnåtts till stor del. 
Vissa utmaningar avseende MR vad gäller tillgänglighet och 
svarstider, samt mammografi under första halvåret. Under 
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Aktiviteter Analys 

slutet av året ses en positiv utveckling. Det finns alltjämt en 
brist på radiologer som kan tolka MR och 
kompetensutveckling pågår. 
Det finns en efterfrågan på statistik avseende vänte- och 
svarstider uppdelat per SVF-förlopp, vilket inte går att följa 
med nuvarande IT-stöd. Det är angeläget med en utveckling 
av såväl ROS/BOS som av röntgens produktions- och 
bildbehandlingssystem. Inom det senare förväntas nya 
funktionaliteter under kommande år vilka kan möjliggöra 
delar av detta. 

Laboratoriemedicin: 
Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra 
flöden och processer. Inom patologilaboratoriet finns 
behov av ytterligare utskärningsplatser för att öka 
flödeseffektiviteten i takt med ett ökat inflöde. Planering 
tillsammans med regionfastigheter pågår. En översyn av 
diagnostik för lungcancer, ffa de molekylärbiologiska 
undersökningarna, görs tillsammans med Linköping. Under 
året har en ny överenskommelse gjorts med 
vårdvalsenheten gällande regelverk för labb i primärvården 
i syfte att förbättra den patientnära servicen i hela länet. 

Klinisk fysiologi: 
Under året har omfördelningar av diagnostik mellan 
primärvård och medicinsk vård uppmärksammats, 
framförallt avseende arbetsprov. Detta har påverkat både 
verksamhet, flöde och ekonomi. Dialoger med remittenter 
har genomförts för en bättre följsamhet till gällande 
riktlinjer. 

Övrigt: 
Önskemål finns om "tid i handen" - i synnerhet inom ramen 
för "Patientkontrakt". Det är en komplex fråga för såväl 
röntgen som klinisk fysiologi (berättigandebedömning, 
metodval, förberedelser) men olika möjligheter utreds. 
Diagnostikverksamheten kommer vara involverade i flera av 
de "Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp" som 
startas upp under 2020. Inom laboratoriemedicin pågår ett 
arbete för att möjliggöra placering av blododlingsskåp vid 
länets samtliga sjukhus för att ytterligare förbättra sepsis-
processen. 

Uppdrag/mål: 

Cancerrehabilitering 

Aktiviteter Analys 

VO Processen för cancerrehabilitering ska 
arbeta vidare med att utveckla en trygg 
personcentrerad, behovsinriktad och 
resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet. 

Pågående arbete i nuläget: 

 Arbete med planering och införande Cancervård 
inom Region Jönköpings län (RJL) 

 Arbete med generisk rehabiliteringsplan och 
samordning gällande olika planer inom RJL 

 Processgrupp cancerrehabilitering, 
Rehabiliteringscentrum. 

 Rehabiliteringsinsatser, t ex  
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Aktiviteter Analys 

o planering för införande av fysisk aktivitet 
för cancerpatienter i Jönköping och 
Värnamo 

o arbetsgrupp existentiell hälsa 

o planering för och deltagande i 
verksamhetsdialog onkologen. 

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

Nätverk finns och arbete med att ytterligare utveckla pågår 
till följd av utveckling av prioriterade cancerprocesser. 

Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % -17,1 % En minskning med 17% är en förbättring jämfört med 2017 
och betydligt närmare målet än tidigare. Behov finns av 
fortsatta åtgärder för att nå målet på -20%. Förutom att 
rekommendera resfria möten och resande med poolbilar 
har listor tagits fram till cheferna, som visar resande med 
egen bil på individnivå, resultat som chefer har kunnat 
kommunicera med berörda. För vissa klinker har det fått 
genomslag. Fortsatt information om minskat resande med 
privat bil behöver ske för att medvetandegöra det 
gynnsamma för såväl miljön som den anställdes 
privatekonomi och säkerhet. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % 5,4 % Resande med poolbil har ökat med 5,4 % jämfört med 
2017. Orsakerna är varierande men flertalet kliniker är 
länskliniker vilket tidvis medför behov av resande i länet 
pga gemensamma uppdrag. Även upphandlingar och 
införande av gemensamma IT stöd ger en del resande i 
länet. Aktiviteter som pågår för att minska resandet är 
rekommendation av resfria möten. Inom 
Laboratoriemedicin hade man en "mötesrestriktiv månad" 
vilket bedöms ha minskat resandet under den berörda 
perioden. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-20 % 113 % En tydlig ökning med 113 % jämfört med 2017. Ökningen 
motsvarar ca 20 000 km och i jämförelse med samma 
period föregående år är det en minskning med ca 13 000 
km. Kommunikation har skett kring målsättningen att 
minska flygresor inom landet och istället välja alternativa 
sätt att resa alternativt resfria möten. Behov finns av mer 
analys för att förstå ökningen jämfört med 2017. Pågående 
upphandlingar med studiebesök samt omfattande FoU 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

verksamhet bedöms också medföra ett behov av att flyga. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % 25 % Ökning med 25% jämfört med samma period 2017. Här 
syns också en viss ökning jämfört med samma period 2018. 
Utlandsresor har ofta en koppling till utbildningar som 
genomförs i utlandet samt upphandlingar där det ibland 
inte finns motsvarande svenska anläggningar att besöka. 
Sedan länge finns ett önskemål om att utbildningar ska 
genomföras i Sverige och förhoppningen är att detta kan få 
genomslag då fler aktörer efterfrågar detta. Resorna 
beslutas av sjukvårdsdirektör och dialog har förts om 
behovet att hitta alternativ. 

Pågående upphandlingar med studiebesök samt 
omfattande FoU verksamhet bedöms också medföra ett 
behov av att flyga. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Internutbildning i digital mötesteknik för 
att minska resandet. 

Praktisk internutbildning genomförd i ledningsstab. 
Verksamhetschefer tränat varje vecka under året genom 
veckoavstämning via video med sjukvårdsdirektör. 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Vid våra möten inom länet och inom sydöstra 
sjukvårdsregionen erbjuds så gott som alltid alternativet att 
delta via video. 

Videotekniken behöver optimeras då det i dagsläget är 
tekniska problematik med anslutning och kvalitet. 

Flygresor inom Sverige måste godkännas av 
sjukvårdsdirektör. Grundregel är att ej flyga vid resor söder 
om Sundsvall om det inte rör sig om anslutningsflyg. 

Ett positivt exempel är att laboratoriemedicin hade en 
mötesrestriktiv månad i februari vilket minskade resandet. 

Framgångsfaktorer: 

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. 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt arbete med att minska särskilt 
farliga kemiska produkter (s k 
utfasningsprodukter). 

Arbetet fortsätter enligt plan. Ex från laboratoriemedicin: 
Förändringar i klassificering av kemikalier i reagens, samt 
leverantörernas förändringar i sammansättningar av 
reagens och kit gör att man inte alltid kan fasa ut eller 
undvika vissa kemiska produkter. Under 2018 genomfördes 
ett stort arbete för att starta upp riskbedömning av 
befintliga kemikalier. Detta resulterade i att även 
avfallsfrågan aktualiserades och att flera förbättringar 
genomfördes under 2018 och 2019. Detta har lett till att 
verksamheten minskat sin miljöpåverkan samt till en ökad 
medvetenhet och uppmärksamhet på dessa delar. 
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Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan. 

Aktiviteter Analys 

VO Aktiviteter är kopplade till uppdraget kring 
läkemedelsanvändning 

Åtgärder beskrivs i aktiviteter kopplade till uppdraget 
"Fortsatt arbete med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat 
införande". 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Lärande och förnyelse är en viktig del i chefers och medarbetares vardag. Det behövs 

öppenhet för idéer och förslag, mod för att pröva nya vägar och se möjligheter. Det behöver 

finnas tillit och förtroende för arbetssätt som inbjuder till engagemang och agerande utifrån 

medkänsla för individen. En utmaning inom vården är att sprida kunskap och erfarenheter på 

ett bättre och snabbare sätt. Inom verksamhetsområdet pågår arbete med att samordna 

utbildningsstöd och erfarenhetsutbyte. Medarbetare och chefer har erbjudits Region 

Jönköpings läns e-utbildningen i förbättringskunskap. Dokumenterade förbättringsarbeten har 

ökat för att möjliggöra uppföljning, spridning och lärande. Lärande utifrån avvikelser är viktig 

och har hållits samman av synergisamordnare. Positivt lärande har skett även i 

samverkansgrupp. Publikationer har ökat och vi gläds över att forskningen håller hög kvalitet. 

Laboratoriemedicin är nationellt referenslaboratorium för Borrelia och nu även 

universitetssjukvårdsenhet. 

Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

Aktiviteter Analys 

VO 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. 

Uppdrag/mål: 

Dokumenterade förbättringsarbeten ska öka för att möjliggöra uppföljning, 

spridning och lärande 

Former för detta finns etablerade inom några verksamheter och fortsatt arbete pågår inom 

övriga verksamheter. Under året har t ex länets psykiatri initierat ett gemensamt arbete kring 

detta inom ramen för FoUU-rådets uppdrag. 

Uppdrag/mål: 

Lärande och utveckling från registrerade avvikelser ska öka. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Avvikelser 
registrerade i 
synergi 

3 110 st 2 886 st Under tertial 3 ses en marginell minskning av antalet 
rapporterade avvikelser per ärendesamordnade enhet 
jämfört med tertial 3 föregående år (1015 st jämfört med 
1035 st). Utfallet för hela 2019 är något lägre än för 2018, 
där minskningen av antalet avvikelser främst ses under 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

tertial 1 och 2. Stora skillnader i antalet avvikelser ses 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. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Etablera en gemensam användargrupp för 
Synergi inom verksamhetsområdet. 

Användargrupp är etablerad sedan januari 2019. En ny VO-
gemensam synergisamordnare är rekryterad. Dialog pågår 
kring vidareutveckling av arbetssätt och RJL-gemensamma 
nyckeltal och statistik. Arbete sker inom 
verksamhetsområdets ledningsgrupp samt i en arbetsgrupp 
som systemförvaltaren för Stratsys håller ihop. 

Uppdrag/mål: 

Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Vetenskapliga 
publikationer 

15 22 Glädjande nog uppfylls målet med god marginal. 
Laboratoriemedicin är den mest aktiva enheten vad gäller 
forskning och har publicerat flest forskningsarbeten. Detta 
är också en viktig del i att laboratoriemedicin blev en 
Universitetssjukvårdsenhet under året. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategisk kompetensförsörjning, -utveckling är viktig och kompetensförsörjningsplaner är 

framtagna. Satsningen på rekrytering balanseras med fokus på bra arbetsmiljö och 

kompetensutveckling för att behålla medarbetare. Medarbetarenkät har genomförts och visar 

förbättrade resultat i de flesta dimensioner. Dimension personalsäkerhet har generellt lägre 

resultat. Personalhälsan har förbättrats och kostnader för bemanningsföretag har minskat. 

Arbete har under året fortsatt avseende handlingsplaner för ”attrahera, behålla och utveckla”, 

rekrytering av ST-läkare, utlandsrekrytering, samt översyn av lönestruktur. Distansarbete och 

distansgranskning har fortsatt då det bedöms resurseffektivt och attraktivt. Som ett led i en 

attraktiv arbetsplats har distansarbete för vårdadministratörer testats och införts. Samtliga 

chefer har uppmanats medverka i Regionens nätverk för engagerat ledarskap. Arbete har 

fortsatt enligt plan med workshopar inom verksamhetsområdet avseende kommunikativt 

ledarskap. 

Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Aktiviteter Analys 

VO Utveckla samarbetet med 
Kompetensförsörjningsenheten. 

HR-partners och rekryteringsspecialister arbetar 
tillsammans med att hitta former för hur vi kan göra bästa 
möjliga. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 93 % Resultatet uppfyller målvärdet, fortsatt arbete med 
påminnelse om att registrera i Heroma sker kontinuerligt. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 90 % Resultatet är lika med målvärdet, vilket är en förväntad 
nivå. HR-partner påminner chefer kontinuerligt om 
registrering i Heroma. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Följa arbetet med olika 
kompetensutvecklingsmodeller. 

Utvecklingsarbete pågår inom flertalet av verksamheterna. 
Arbete avseende process- och professionsutveckling sker 
inom rehabiliteringsmedicin, laboratoriemedicin, röntgen 
och rehabiliteringscentrum. Länets specialistpsykiatri, 
liksom habiliteringscentrum har utarbetat ett gemensamt 
introduktionsprogram för nya medarbetare. 
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Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Samtliga verksamheter arbetar med olika aktiviteter som syftar till ett effektivt 

resursanvändande genom rätt använd kompetens (RAK). Vissa specialistområden har 

svårigheter att rekrytera den profession som traditionellt har haft ansvar för ett visst område. 

Detta har gjort att flera verksamheter använder sig av andra personalgrupper för att utföra 

vissa arbetsuppgifter, självfallet med en utbildningsinsats för att möjliggöra för en 

patientsäker kompetensförskjutning/-växling. Ytterligare en viktig aspekt av RAK är allt 

utvecklingsarbete som innebär att patientens/individens egen kompetens används i större 

utsträckning. Inom ramen för Tillsammans-satsningen finns flera goda pågående och 

genomförda initiativ som just stärker egenvård/egenansvar. 

Exempel på RAK-åtgärder inom verksamhetsområdet: 

 Sjuksköterska gör läkemedelsuppföljningar istället för läkare 

 Rehabkoordinatorer som avlastar läkarna 

 Arbetsterapeuter och sjukgymnaster följer upp vissa patienter och lotsar vidare de 

patienter som verkligen behöver bedömas av läkare.  

 Rehabassistent finns anställda på flera håll bl a till följd av att det varit svårt att 

rekrytera sjukgymnast/fysioterapeut. Sjukgymnast/fysioterapeut gör det den måste 

göra och delegerar uppgifter till rehabassistent. 

 Dietist-student har varit anställd i sommar för att avlasta dietist. 

 Förtydligat behov av rätt kompetens på primärvårdslabb för att kunna bemanna med 

undersköterskor och/eller biomedicinska analytiker 

 Intern utbildning i ”laboratoriekunskap” för undersköterskor och laboratoriebiträden i 

syfte att öka deras kunskap och avlasta biomedicinska analytiker 

 Arbetsförskjutning från läkare till biomedicinska analytiker inom patologi 

 Röntgensjuksköterskor som dels utför vissa ordinationer och undersökningar samt dels 

skriver preliminärsvar 

 Biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi som skriver svarsutlåtanden 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Minskning av 
kostnaderna för 
bemanningsföretag 

-25 % -36 % Kostnader för bemanningsföretag har minskat från 71,4 
mnkr föregående år till 45,7 mnkr för 2019 jämfört med 
2018. Föregående års utfall inkluderar 14,5 mnkr i 
distansgranskning och rensat för den skillnaden innebär 
det att minskade kostnader för bemanningsföretag är 11, 
mnkr. Kostnader för distansgranskning har ökat under året, 
samtidigt som det är ett arbetssätt som anses vara 
önskvärt och kostnadseffektivt och därför fortsätter vi med 
det. Utvecklingen är fortsatt positiv och i linje med de 
åtgärdsplaner som finns inom både röntgen och psykiatri. 
Signaler finns om fortsatt behov av bemanningsföretag 
inom delar av verksamheten exempelvis inom röntgen, där 
kostnaden har ökat något under årets tre sista månader 
jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
något färre egna radiologer samt ökat antal 
undersökningar och hemtagning av MR prostata från 
Stockholm. Inom de psykiatriska klinikerna fortsätter 
hyrläkare att minska i Jönköping och övriga kliniker 
bemannar helt med anställda medarbetare. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Årsarbetare 

 1 829 Antal faktiska årsarbetare har ökat med 22,7 i genomsnitt 
för 2019 jämfört med 2018. I ökningen finns det ett litet 
trendbrott eftersom minskningen mot föregående år 
stannat av och på nytt ökat under årets tre sista månader. 

Ökningen har tidigare synts främst inom diagnostiken och 
beror bland annat på hög efterfrågan från beställare och 
därmed ett bemanningsbehov samt rekrytering inför 
kommande pensionsavgångar. Även specialistläkare och ST 
läkare har rekryterats som en del i strategin att minska 
beroendet av bemanningsföretag vilket också är enligt 
plan. Fortsatt restriktivitet kring anställningar är av stor 
betydelse för att få en ekonomi i balans samtidigt som vi 
vill stimulera fortsatt minskad slutenvård och ökad 
öppenvård. 

5 mnkr har tillförts området för att stärka PTP (Praktisk 
tjänstgöring för psykologer) organisationen och dessa 
medel har fördelats till kliniker. Viss bemanning finns på 
plats och rekrytering inför 2020 inleds under oktober. En 
utmaning i sammanhanget är att hitta handledarresurser 
till PTP-psykologer. 

Endast en marginell del av skillnaden mellan åren kan 
förklaras av förändrade frånvaro (max 2 faktiska 
årsarbetare). 

 

Aktiviteter Analys 

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

Generellt sker arbetet med följande aktiviteter för att 
minska beroendet av bemanningsföretag. 

1. Handlingsplaner för attrahera, behålla och utveckla 
läkare 
2. Rekrytering av fler specialister, ST och utlandsrekrytering 
3. Analys av lönestrukturen 

Röntgen arbetar enligt plan för att minska behovet av 
hyrläkare. Troligen kommer röntgen i Värnamo och 
Höglandet samt mammografin ha ett fortsatt beroende 
under 2019/2020 för att klara verksamheten. Rekrytering 
av ST-läkare fortsätter och annonsering sker efter 
specialistläkare. 
Laboratoriemedicin har haft ett behov av hyrläkare för 
patologi vilket förväntas kvarstå under 2020. 
Vid de psykiatriska klinikerna kvarstår behovet av hyrläkare 
på psykiatriska kliniken i Jönköping. En framgångsrik 
rekrytering av ST-läkare ställer fortsatt krav på specialister 
för handledning och bakjoursarbete. Övriga psykiatriska 
kliniker har avvecklat behovet av hyrläkare under året. 
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Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

5,4 % 5 % God måluppfyllelse, kontinuerligt arbete pågår tillsammans 
med chefer, HR och AME för att minska sjukfrånvaron. 

 

Aktiviteter Analys 

 Inom Region Jönköpings läns 
verksamheter är heltid norm. 

Heltid är norm. Alla som önskar heltid erbjuds det. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt arbete enligt plan med aktiva 
åtgärder för att förebygga diskriminering och 
främja mångfald, jämställdhet och 
likabehandling. 

Alla ledningsgrupper i vårt verksamhetsområde har fått 
genomgång/information om aktiva åtgärder för att 
förebygga diskriminering och främja mångfald, jämställdhet 
och likabehandling. Uppdraget är att aktivt arbeta vidare 
med det på sina arbetsplatsträffar. HR-partner kommer att 
informera igen och säkerställa att ett kontinuerligt arbete 
pågår. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

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

Samtliga chefer uppmanas medverka i regionens nätverk 
för engagerat ledarskap. Det finns ett stort intresse för att 
delta i Qulturums olika ledarskapsprogram. 

VO Fortsätta arbetet inom utbildning i 
kommunikativt ledarskap 

Arbetet har fortskridit enligt plan med workshopar i 
klinikernas ledningsgrupper, samt med genomgång av 
återstående kommunikationsverktyg i 
verksamhetsområdets ledningsgrupp. Alla kliniker, förutom 
en, har genomfört två planerade workshopar i 
kommunikationssystem och budskap. Övriga 
kommunikationsverktyg har gåtts igenom i 
verksamhetsområdets ledningsgrupp. 

275



Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsberättelse 28(31) 

 

 

Perspektiv: 

Ekonomi 
Området redovisar en positiv budgetavvikelse på 7,9 mnkr. Resultatet är kopplad till ökat 

antal remisser för diagnostik. Ökningen avstannade något mot slutet av året. De största 

positiva avvikelserna redovisar klinisk fysiologi och röntgen. Dialog och analys sker 

tillsammans med remittenter eftersom ökningen inte är långsiktigt hållbar. 

Habiliteringscentrum har ett ökat antal faktiska årsarbetare och uppföljning sker kontinuerligt 

då upplevelsen i verksamheten är att medarbetare saknas. Inom rehabiliteringsverksamheterna 

föreligger vakanser som orsak till positivt resultat. De psykiatriska klinikerna har ett avsevärt 

bättre resultat jämfört med året innan. Röntgen och psykiatriska kliniken i Jönköping 

fortsätter enligt plan för ett minskat beroende av bemanningsföretag. Personalkostnaden 

inklusive köpta tjänster har ökat vilket pekar på fortsatt behov av att minska hyrläkare och 

fortsatt restriktivitet vad gäller anställningar. 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Aktiviteter Analys 

VO Utveckla den ekonomiska modellen. Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen sker 
kontinuerligt i budgetprocessen och viktiga delar som 
planeras inför 2020 är att prissättning i allt större 
omfattning baseras på självkostnadskalkyler.  En annan 
viktig utveckling är dialog och samsyn kring den ekonomiska 
modellen för rehabiliteringscentrum. I nuläget finns delvis 
olika tolkningar av modellen vilket skapar svårigheter 
exempelvis i samband med förändringar. Dialog kring detta 
kommer att ske i samband med fastställande av styrmodell 
för rehabiliteringscentrum och fortsatt inför 2020. Beslut 
finns dock att den debitering som skett under 2019 kommer 
att fortsätta gälla under 2020. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 7 924 tkr Psykiatri, rehabilitering och diagnostik redovisar för 2019 
en ackumulerad positiv budgetavvikelse med 7,9 mnkr. Det 
är en tydlig försämring jämfört med läget tidigare under 
hösten 2019 då budgetavvikelsen var positiv med ca 17 
mnkr. Det är dock en tydlig förbättring jämfört med hela 
2018 då budgetavvikelsen var negativ med 26,8 mnkr. 

Vad gäller diagnostik är den samlade budgetavvikelsen 
+ 7,1 mnkr och de största positiva avvikelserna redovisar 
klinisk fysiologi och röntgen. Högt inflöde av remisser och 
hög produktion jämfört med förra året driver intäkterna till 
en hög nivå. Den budgetram klinisk fysiologi fått för att 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

täcka nya neurofyskostnader från Linköping bidrar till 
överskottet. Delar av röntgens överskott förklaras av nya 
intäkter för PET-CT vilka tidigare fakturerades mot 
respektive klinik från US i Linköping. För klinisk fysiologis 
del har den tydliga ökningen av antal inkommande 
remisser mattats av betydlig under årets två sista månader. 
Mer analys av denna förändring behöver göras men den 
dialog som klinisk fysiologi har fört med remittenter tros 
kunna ha påverkat utfallet positivt dvs en något lägre 
debitering. 

För laboratoriemedicin är läget delvis annorlunda med en 
budgetavvikelse på -8,1 mnkr. Det sker en kontinuerlig 
analys av resultatet och åtgärder kommer också att 
genomföras för att komma tillrätta med underskottet. 
Kostnadsökningen finns framförallt på personalsidan men 
också vad gäller materialinköp, interna IT kostnader, 
städtjänster mm. 

För rehabiliteringsmedicin, habiliteringscentrum och 
rehabiliteringscentrum är den samlade budgetavvikelsen 
ca 2,9 mnkr. Den största positiva avvikelsen finns hos 
rehabiliteringsmedicin. För rehabiliteringscentrum och 
rehabiliteringsmedicin förklaras det positiva ekonomiska 
resultat framförallt av vakanta tjänster. 

De psykiatriska klinikerna, inklusive BUP, har en samlad 
budgetavvikelse på ca -1,6 mnkr vilket är en tydlig 
förbättring jämfört med tidigare samtidigt som resultatet 
försämrats något från det läge som varit under senhösten. 
Den tydliga ekonomiska förbättring jämfört med 
föregående år finns framförallt inom psykiatriska kliniken i 
Jönköping. Totala kostnaden för kliniken i rörliga priser har 
sjunkit med 2 mnkr vilket motsvarar ca 13 mnkr i fasta 
priser, samtidigt som budgetmedel har tillförts för 
läkemedel och PTP psykologer. Fokus är att fortsätta följa 
åtgärdsplanen under 2020 och vid behov på nytt 
intensifiera åtgärder. Kliniken i Jönköping har dock under 
oktober till december ökat de faktiska årsarbetarna vilket 
kommer att fortsatt bevakas och analyseras. 

Värt att notera är att statsbidrag på 12,1 mnkr som 
området får som intäkt är inkluderat i resultatet. 
Exempelvis för BUP som får drygt 4 mnkr är detta en viktig 
del av resultatet. Även TNE (tillnyktringsenhet) ligger med 
som en del i det samlade resultatet med en budgetram på 
3,7 mnkr men i princip ingen kostnad ännu. 

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Den samlade budgetavvikelsen för området är positiv men 
arbete pågår trots det med handlingsplaner för ekonomi i 
balans. Psykiatriska kliniken i Jönköping arbetar vidare med 
sin plan som bland annat innebär färre faktiska årsarbetare 
samt minskat beroende av bemanningsföretag. Minskad 
slutenvård har inneburit färre faktiska årsarbetare och det i 
sin tur har medfört en resultatförbättring för kliniken. Visst 
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Aktiviteter Analys 

beroende av bemanningsföretag kvarstår för kliniken. 

Röntgen jobbar också vidare med sin handlingsplan vilken i 
första hand består i att minska beroendet av 
bemanningsföretag. Kostnaden har minskat men i nuläget 
bedöms behovet delvis kvarstå. Laboratoriemedicin har ett 
större underskott än väntat och åtgärder kommer vidtas för 
att förbättra det ekonomiska läget. 

Övriga verksamheter redovisar mindre både positiva och 
negativa avvikelser mot budget och inga särskilda 
handlingsplaner vidtas därför utan kontinuerlig bevakning 
av och dialog kring resultat sker. 

VO Handlingsplaner för ekonomi i balans ska 
upprättas och följas upp kontinuerligt 

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

VO Fortsatt utveckling och användning av 
självkostnadskalkyler. 

Arbetet med självkostnadskalkyler för diagnostiken går 
vidare enligt plan och i nuläget finns det en färdig kalkyl för 
klinisk fysiologi och även prissättning för klinisk fysiologi är 
baserad på kalkylen. Till 2020 finns nu också kalkyler inom 
områdena röntgen, patologi samt mikrobiologi och 
prissättning till remittent ska ske med dessa kalkyler som 
grund. Arbete pågår också med att använda kalkylen i den 
löpande uppföljningen samt analys av exempelvis 
produktivitet. Ambitionen är alltså att kalkylerna dels ska 
utgöra ett underlag vid prissättning dels ett analys- och 
förbättringsverktyg för verksamheten. 

 Arbeta aktivt med Kostnad per patient 
(KPP) 

Införandet av KPP (kostnad per patient) följer den 
regionövergripande tidplanen. De verksamheter som är 
berörda i nuläget är habiliteringscentrum och 
rehabiliteringsmedicin samt vissa delar av 
rehabiliteringscentrum. Även inom de psykiatriska 
klinikerna är KPP-modellen implementerad. Rapportering 
av KPP data har skett till SKL vilket kommer att ge möjlighet 
till nationella jämförelser. Åtgärder för att stimulera 
användandet av KPP på kliniker kommer att genomföras 
och frågan kommer att lyftas då resultat finns framme 
exempelvis vid MPG-forum. 

Uppdrag/mål: 

Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik. 

Aktiviteter Analys 

VO Kunddialoger samt analys av förändrade 
behov 

Såväl kund- och patientenkäter som kunddialoger 
genomförs kontinuerligt. Effekter till följd av dessa är t ex 
uppdaterade/nya analyspaket i ROS/BOS, förändringar i 
svarsutformning och åtgärder inom ramen för 
värdeskapande användning. Ett exempel inom det senare är 
ett förbättringsarbete inom Medicinkliniken Ryhov, som i 
nära samarbete med Laboratoriemedicin och Klinisk 
fysiologi har fokuserat på värdeskapande användning av 
diagnostikservice för hjärtsvikt. Utbildning och 
kommunikativa insatser har genomförts för att såväl öka 
kunskapen om gällande riktlinjer som för att öka rätt 
användning av hjärtultraljud (UKG) och kemianalysen 
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Aktiviteter Analys 

NTproBNP. Den senare billigare analysen kan i vissa fall 
ersätta UKG. 
Upplevelsen är att det är svårt analysera förändrade behov 
och efterfrågan av tjänster inom röntgen och klinisk 
fysiologi genom kunddialoger. Det bästa stödet i nuläget är 
verksamheternas egna prognosbedömningar via stöden 
inom Kapacitets och produktionsstyrning (KPS).  En 
förhoppning är att det regionövergripande KPS-arbetet ska 
förbättra möjligheterna att ta fram behovsanalyser som kan 
förbättra planering på kort och lång sikt. 

Uppdrag/mål: 

Förbättrad produktivitet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Minskade totala 
kostnader för 
personal och köpta 
tjänster 

1 400 114 
tkr 

1 401 720 
tkr 

Personalkostnaden inklusive köpta tjänster är 0,11 % högre 
jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar 
en ökning med 1,4 mnkr utöver löneavtal. Definitionen av 
köpta tjänster har utökats till att omfatta fler köpta 
tjänster än bara distansgranskning vilket kan vara en 
förklaring till ökningen. Mer analys behöver göras men en 
faktor som talar för att ökningen är riktig är att antalet 
faktiska årsarbetare har ökat och nu ligger på den nivå som 
var aktuell under slutet av 2018. Ökat antal årsarbetare är 
tydligast inom de diagnostiska verksamheterna, där 
samtliga kliniker har ökat, samt till viss del inom psykiatri. 

Utfallet pekar på fortsatt behov av att minska beroendet av 
bemanningsföretag samt fortsatt restriktivitet vad gäller 
anställningar. 
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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. Vi finns med 33 

vårdcentraler i tolv av tretton kommuner. 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. 

Bra Liv har 270 000 listade invånare vilket är 74 procent av länets befolkning. 

Ekonomiskt resultat för 2019 är -12,5 mnkr på en omsättning om 1,4 miljarder. 

Totalt sysselsätter Bra Liv drygt 900 årsarbetare plus 25 hyrläkare. Antal årsarbetare har ökat 

med 11 jämfört med föregående år, hälften av dem är nya utbildningsanställningar. Vårt 

långvariga arbete med läkarrekrytering och ST-utbildning har gett resultat. 2019 har vi i 

genomsnitt haft fyra fler anställda läkare än föregående år. 

För att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och vårdkvalitet driver Bra Liv flera egna större 

förbättringsarbeten. Bra Liv nära – internetbaserade vårdmöten, utveckling av 

seniormottagningar och Närakuter. Trygg, säker och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 

och informationskampanjen Antibiotika bara när det behövs. Test av 

anamnesupptagningsverktyget Collabodoc samt bedömningsverktyget RETTS. Nya arbetssätt 

med ökad individualisering av vården för patienter med kroniska sjukdomar håller också på 

att utvecklas. 

I oktober 2019 startade Bra Liv en vårdmottagning i anslutning till en större matbutik i 

Jönköping. Där kan besökare utan tidsbokning få hjälp med vaccinationer, såromläggningar, 

infektioner med mera. Syftet med mottagningen är att på liten yta med begränsade resurser 

tillgodose invånarnas behov av sjukvård. 

Bra Liv medverkar i flera arbeten inom ramen för "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 

en jämlik vård". Exempelvis inom området kroniska sjukdomar, psykisk hälsa, mer tid för 

patienten, tillgänglighet, patientkontrakt, digitala lösningar, trygg och säker vård och omsorg 

samt utveckling av rehabiliteringskedjan. 

Bra Livs ambition är att vara ledande i rekrytering och kompetensutveckling både vad gäller 

medarbetare och chefer. Detta mål nås genom arbete med bemötande, värdegrund, intern och 

extern utbildning samt hälsofrämjande arbetsplatser. Vi erbjuder omfattande fortbildning ofta 

i egen regi för att ge personalen den kompetens som verksamheten behöver. 

Under hösten genomfördes en medarbetarskaps- och säkerhetsenkät, där Bra Liv hade ett bra 

resultat. Under våren arbetar alla verksamheter fram handlingsplaner för att bevara styrkor 

och utveckla där svagheter identifierats. 

Vårdcentralerna märker av en allt hårdare konkurrens om arbetskraften. Förutom läkare är 

flera av våra övriga professioner svårrekryterade särskilt till mindre orter. Ambulerande 

tjänster, pooltjänster och rekryteringstillägg används för att lösa bemanningssvårigheter. 

För chefer erbjuds kontinuerligt stöd i form av kompetensutveckling, reflektionsgrupper, 

mentorskap och för nya chefer ett välstrukturerat och individuellt utformat 

introduktionsprogram. För att underlätta framtida chefsförsörjning finns ett traineeprogram, 

där andra omgången pågår. 

Från Vårdcentralerna Bra Liv ger vi ett löfte till våra patienter och invånare. "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." 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

7 47% 3 27% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

4 27% 6 55% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

4 27% 2 18% 

Antal mätetal som 
mäts 

15 100% 11 100% 

Helt uppfyllda mål: Resultat i nationell patientenkät, telefontillgänglighet, hembesök av 

läkare, vårdplaneringar, medarbetarsamtal, tjänsteresor med inrikes och utrikes flyg. 

Delvis uppfyllda mål: Vårdgarantibesök inom 3 dagar, tjänsteresor med privat bil,  

kompetensutvecklingsplan och sjukfrånvaro. 

Ej uppfyllda mål: hälsosamtal till 40- 50- 60- och 70-åringar, Tjänsteresor med poolbil, 

minskning av kostnader för bemanningsföretag, ekonomi i balans. 

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

avseende tillgänglighet och medicinsk kvalitet är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

Hembesök och vårdplaneringar har ökat  jämfört med föregående år. 

Andel genomförda hälsosamtal nådde upp till 29,5%, en halv procent från delvis uppfylld 

målnivå. Jämfört med föregående år är antal genomförda hälsosamtal oförändrat. 

Målet att minska resande med poolbil är svårt att nå på grund av primärvårdens förändrade 

uppdrag med fler läkarbesök och vårdplaneringar i patientens hem. 

En förklaring till obalans i ekonomin är beroendet av bemanningsföretag. Arbete pågår med 

rekrytering, utbildning och kompetensväxling i syfte att minska beroendet och förbättra 

ekonomin. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kundtillfredsställels
e - nationell 
patientenkät 

80 % 82 % Enligt nationell patientenkät 2019 har patienterna stort 
förtroende för Vårdcentralerna Bra Liv. 82 % av tillfrågade 
patienter är nöjda med sin vårdcentral. Sammanvägt index 
avseende patienternas helhetsintryck har ökat sedan 
föregående års mätning. 

 

Aktiviteter Analys 

Information/kommunikation med invånare Bra Livs vårdcentraler kommunicerar med invånarna på 
flera olika sätt. Exempelvis med patientråd, elektroniska 
nyhetsbrev, lär-caféer, öppna föreläsningar på 
vårdcentralen, tryckt informationsmaterial samt med 
information via sociala medier. Bra Liv finns med 
övergripande information i flera sociala medier, såsom 
Facebook och Instagram. 

Bra Livs löfte till patienten ”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”. 

Bra Liv 2.0 Bra Liv 2.0 är ett internt samlingsnamn för de 
utvecklingsaktiviteter som pågår för att utveckla 
gemensamma koncept i patientarbetet samt stärka 
koncernen och koncernsamarbetet. 

I oktober öppnade vi en mikromottagning belägen i 
anslutning till butiken City Gross i Jönköping. På en yta om 
15 kvm kan besökare utan tidsbokning få hjälp med 
infektioner, öronspolning, hudbesvär, allergiska besvär, 
hälsokontroll, rådgivning, vaccinationer, intyg med mera. 
Mest efterfrågat är vaccinationer. Mottagningen är för 
närvarande öppen 13.00 - 17.00 och bemannas av en 
distriktssköterska med möjlighet att konsultera läkare via 
Bra Liv nära-appen. Vi har haft 3-12 besök per eftermiddag 
och därutöver influensavaccinerat drygt 1 000 personer. 

Nya arbetssätt Förbättringsarbeten löper på flera vårdcentraler avseende 
individualiserad vård riktad till kroniskt sjuka patienter. 
Målsättningen är att gå från ett arbetssätt med samma 
besöks och provtagningsfrekvens för alla patienter till att 
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Aktiviteter Analys 

lägga upp individuella planer baserad på enskild patients 
behov. Patienterna ska ges möjlighet att sköta en del av 
vården på egen hand med stöd från sjukvården. Sjukvården 
ska uppmärksamma och ta tillvara patienternas egen 
drivkraft och kunskap. 

Patientkontrakt Ett patientkontrakt är en överenskommelse mellan sjukvård 
och patient. Syftet med patientkontrakt är att tydliggöra 
sjukvårdens ansvar och patientens egenansvar. Ett 
patientkontrakt kan vara en enkel muntlig 
överenskommelse eller en särskild individuell plan (SIP) allt 
efter patientens individuella behov. Överenskommelsen ska 
finnas att läsa i patientens journal och på så sätt vara 
tillgänglig både för patient och vårdgivare. 

  

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Kontakt med 
vårdcentralen 

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

  
Andel patienter 
som fått en 
medicinsk 
bedömning i 
primärvården inom 
tre dagar. 

90 % 82 % Vårdgarantibesök inom 3 dagar är ett nytt mätetal för 
2019. Intrimningsproblem gällande registrering för rättvist 
resultat finns, särskilt årets första månader. I december 
fick 84% av Bra Livs patienter tid för vårdgarantibesök 
inom 3 dagar. Sju vårdcentraler når mål med 90 % 
tillgänglighet inom 3 dagar. 

 
Listade invånare 

270 000 269 890 Bra Livs listade invånare ökar, sedan december 2018 med 
+ 1000. Störst ökning har Bra Liv Väster i Värnamo 
kommun med drygt 300 fler listade. Bra Liv Vråen, Nässjö, 
Tranås, Tenhult och Habo har ökat med drygt 200 listade 
per vårdcentral. Några vårdcentraler har minskat antal 
listade. 

Bra Livs ambition är att fortsätta finnas i hela länet och 
vara ett attraktivt val för invånaren. 

 

Aktiviteter Analys 

 Arbeta med förstärkt vårdgaranti Bra Liv deltar i arbetet med att förtydliga vad tillgänglighet 
för medicinsk bedömning inom 3 dagar innebär för 
vårdcentralerna, samt beskriva hur berörda besök ska 
dokumenteras för att tillgängligheten ska gå att mäta på ett 
relevant sätt. 

Vårdcentralerna arbetar parallellt fram nya arbetssätt för 
att kunna erbjuda tillgänglighet inom tre dagar, exempelvis 
öppen mottagning, triagering till rätt yrkeskategori, kortare 
behandlingsserier, kortare besökstider och mer 
individualiserad vård. Patienternas egen kraft och ansvar 
för sin sjukdom ska på ett systematiskt sätt tas tillvara. 
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Aktiviteter Analys 

Filialer i glesbygd Omvandling av liten vårdcentral till filial påverkar inte 
utbudet till befolkningen men innebär administrativa 
förenklingar och är ett bra sätt att kunna behålla och 
erbjuda vård i glesbygd. Bra Livs intention är att fortsätta 
översynen över vilka enheter som ska vara filialer. 

Uppdrag/mål: 

Flexibla öppettider vid vårdcentraler 

Aktiviteter Analys 

Utökade öppettider Bra Liv nära erbjuder digitala besök till läkare vardagar 
mellan 08.00 och 21.00. Fem vårdcentraler erbjuder 
utökade öppettider vid den fysiska vårdcentralen. 

  

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

Införa bedömningsverktyget RETTS Fem 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. Upphandling pågår i 
syfte att under 2020 införa RETTS på alla vårdcentraler och 
närakuter i länet. 

Närakut På kvällar och helger bemannar vårdcentralerna tre 
gemensamma närakutmottagningar i länet. Dagtid vardagar 
organiseras vårdcentralernas arbete så att akuta besök tas 
omhand. De flesta av Bra Livs större vårdcentraler har 
utformat Närakutsprocessen med särskild personal. Två 
vårdcentraler provar digital triagering i detta flöde. 

Uppdrag/mål: 

Psykiatri i den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Psykisk hälsa - primärvård På Höglandet pågår en pilotverksamhet, Samarbetsvård 
- psykisk hälsa, mellan Höglandets vårdcentraler och 
kommuner samt specialistpsykiatrin. Ett projekt som 
arbetar för att förtydliga och utveckla samarbetet mellan 
primärvård, kommuner och specialistpsykiatri. Syfte med 
projektet är att skapa en vård med nära samarbete mellan 
vårdnivåerna och fokus på hur gemensamma patienter får 
hjälp. De viktigaste delarna är tillgänglighet för patienterna 
och mötesplatser för samverkan mellan vårdgivare. 

Samtliga vårdcentraler har gjort förbättringsarbeten inom 
området psykisk hälsa som presenterades på 
Utvecklingskraft i maj. 

Uppmärksamma psykisk ohälsa Bra Liv har tagit fram konceptet "Våga fråga – Ibland kan 
man behöva hjälp för att må bättre". Våga fråga är ett 
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Aktiviteter Analys 

material som ska hjälpa medarbetarna att få kunskap om 
vad som är viktigt när det gäller 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. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Bra Liv nära, digitala vårdmöten Bra Liv nära är ett koncernsamarbete och vänder sig i första 
hand till patienter listade i Bra Liv. Den digitala 
mottagningen bemannas med Bra Livs personal. 
Medarbetarna arbetar enligt regionens Faktadokument och 
riktlinjer i regionens journaldatasystem Cosmic. 
Verksamheten bemannas vardagar fram till klockan 21.00 
med läkare, fysioterapeuter, psykosocial personal samt 
sjuksköterskor. Verksamheten växer successivt. 2019 
genomfördes 4 400 besök digitalt i Bra Liv nära-appen, 
vilket var 1 400 fler än 2018. 

Framgångsfaktorer: 

Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta aktivt med kunskapsunderlag för 
hälsoläget i befolkningen 

Vårdcentralerna arbetar i samverkan med andra aktörer i 
samhället för att sprida kunskap som leder till förbättrad 
hälsa. Olika stöd erbjuds beroende på befolkningen behov. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Asyl och flyktingfrågor Sjukvård och inledande hälsoundersökningar till 
asylsökande är en integrerad del av vårdcentralernas 
ordinarie verksamhet. Det asylteam som byggdes upp 
under 2016 är avvecklat. Den kompetens som byggdes upp 
finns till viss del kvar i organisationen, nu på ordinarie 
tjänster i verksamheten. 

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 ersättning 
från Migrationsverket. Många av dem har fortfarande ett 
dåligt hälsotillstånd inte minst avseende den psykiska 
hälsan. En stor utmaning är anhöriginvandringen där det 
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Aktiviteter Analys 

finns svårigheter med att få vetskap om nyanlända 
personer som bör hälsoundersökas och vaccineras. Kunskap 
och kompetens inom området är också en utmaning att 
upprätthålla på varje vårdcentral. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Processen som infördes i början av 2018 fungerar väl över 
hela länet. Ett nätverk för vårdsamordnare har bildats som 
har regelbundna möten oftast digitala för att vidareutveckla 
processen. För närvarande pågår ett arbete för att få 
tillstånd digitala vårdplaneringsmöten i lite större skala. 

I Bra Liv arbetar motsvarande 25-30 årsarbetare med 
vårdsamordning. 

 Trygg och säker vård och omsorg i 
hemmet 

För att nå trygg och säker vård i hemmet är god samverkan 
mellan vårdcentral och aktuell kommun avgörande.  
Projektgruppen för mobila team har arbetat fram ett 
arbetssätt att anpassa till lokala förutsättningar. De 
viktigaste delarna är fasta tider då hemsjukvården kan nå 
vårdcentralen för konsultation och inbokning av hembesök 
samt ronder då vårdcentral och kommun går igenom 
aktuella hemsjukvårdspatienter. 

I Jönköpings kommun med många aktörer både avseende 
vårdcentraler, hemtjänstgrupper och hemsjukvård är ett 
strukturerat samarbete med överenskomna tider och 
kontaktvägar av extra stort värde. 

Bra Liv senior De flesta av Bra Livs vårdcentraler erbjuder 
seniormottagningar. Bra Livs huvudkriterier för 
seniormottagning är att erbjuda en namngiven fast 
vårdkontakt till patienterna som tillhör mottagningen samt 
ett särskilt telefonnummer för att nå vårdcentralen. 
Kontinuitet och tillgänglighet är viktiga komponenter. 

Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Förbättra processen för kroniskt sjuka Inom området hjärtsvikt pågår ett arbete för att förbättra 
samverkan mellan primärvård, slutenvård och kommuner. 
Under året har en utbildningsinsats riktad till sjuksköterskor 
i primärvård genomförts. 

Det pågår arbeten med att strukturera och individanpassa 
vården av kroniskt sjuka patienter. Först ut är nya 
arbetssätt gällande diabetes- och Astma/KOL-patienter som 
är de största kroniska sjukdomsgrupperna. 
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Aktiviteter Analys 

Bra Liv har processledarskap för SVF-hudmelanom, vilket 
innebär att följa resultat och samordna det gemensamma 
arbetet. Inom ramen för detta uppdrag har en utbildning 
riktad till hela primärvården genomförts. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Bra Liv Utfall 2019 Utfall 2018 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal besök, läkare 288 000 292 500 -3 500 -2% 

Antal besök, annan personalkategori 391 500 399 000 -7 500 -2% 

Besöken har minskat till alla professioner medan administrativa kontakter har ökat i samma 

omfattning. Även telefonkontakter har ökat. 

Läkarbesökens minskning kan bero på att hembesöken har ökat mellan åren. Ett hembesök tar 

betydligt längre tid än ett mottagningsbesök. Teamarbete med läkare som konsult till andra 

yrkesprofessioner ger också färre läkarbesök. 

Tänkbara förklaringar till besöksminskning för annan personal är fler och allt mer komplexa 

patienter i vårdsamordningsprocessen och mer administrativt arbete med 

rehabiliteringskoordinering. 

Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

50 % 30 % 3 500 hälsosamtal är genomförda, ungefär samma nivå 
som föregående år. Sex vårdcentraler har träffat minst 
50 %, nio vårdcentraler har träffat mellan 30 och 50% av 
individerna i målgruppen. 

Intresset för att delta i hälsosamtal ökar med åldern. I 
åldersgruppen 70 år har 38% deltagit i hälsosamtal medan 
enbart 23% av gruppen 40-år har deltagit. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande metoder 

Livsstilsrelaterade problem ökar generellt i samhället. Bra 
Livs vårdcentraler arbetar på olika sätt med förebyggande 
aktiviteter. Exempelvis föreläsningar och 
gruppbehandlingar riktade till patienter med likartad 
problematik. Bra Liv erbjuder tobaksavvänjning samt 
kostrådgivning, både som digitala och fysiska besök. 

Bra Liv jobbar för att slussa patienterna ut i olika aktiviteter 
i samhället exempelvis till idrottsföreningar via fysisk 
aktivitet på recept. Vi startar så kallade lärcaféer och 
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Aktiviteter Analys 

självhjälpsgrupper, mötesplatser för människor med 
liknande erfarenheter som ges möjlighet att få mer kunskap 
om sin sjukdom och att hjälpa och stödja varandra. 

Läkarinsatser på BVC Läkarinsatser i barnhälsovården ingår inte i 
vårdvalsuppdraget men är en högt prioriterad verksamhet i 
Bra Liv. Majoriteten av Bra Livs vårdcentraler bemannar 
med läkare i barnhälsovården. 

  

Förbättra sjukskrivningsprocessen Samarbete pågår mellan försäkringskassan och några 
pilotvårdcentraler i syfte att förenkla och optimera 
sjukskrivningsprocessen för såväl patienter som 
vårdcentraler. 

Uppdrag/mål: 

Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av rehabiliteringskedjan Mål är att förbättra samverkan för en utveckling av 
rehabiliteringskedjan med fokus på korta vårdtider, god 
klinisk och patientupplevd kvalitet. Arbetet ska präglas av 
ett personcentrerat arbetssätt. Under 2019 utreds om 
gemensamma mål för rehabilitering kan utvecklas 
tillsammans med kommunerna, först ut är vårdkedjan vid 
stroke. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Vårdhygien - basala 
hygienregler 

100 % 93 % God efterlevnad avseende hygienregler. 

  

  

 
Vårdhygien - rätt 
klädd 

100 % 99 % God efterlevnad avseende klädregler. 

 
Journalutskrift inom 
72 timmar 

75 % 64 % En tredjedel av vårdcentralerna klarar mål med 75% av 
journalerna utskrivna inom 72 timmar. En tredjedel ligger 
på nivå gul och en tredjedel klarar inte mål. Bra Liv har ett 
väl utvecklat samarbete när det gäller att skriva åt 
varandra, men den totala resursen räcker inte till. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Patientjournal 
- signering 

90 % 89 % En märkbar förbättring har skett under året. I dec 
signerades 89% av Bra Livs journaler inom 7 dagar, Alla 
vårdcentraler ligger inom spannet 75-95%. 

 

Aktiviteter Analys 

Bra Liv skriva Bra Liv skriva är ett samarbete mellan Bra Livs vårdcentraler 
för att utveckla och sprida effektiva arbetsformer samt 
förmedla skrivhjälp. Bra Liv Kungshälsan och Vråen har ett 
särskilt uppdrag inom området. Flera vårdcentraler 
levererar skrivhjälp till andra. 

Säker vård - alla gånger Vårdcentralerna Bra Liv arbetar med patientsäkerhet 
utifrån regionens övergripande strategiska målsättning, där 
9 av 16 delområden är relevanta. Tidigt upptäcka svårt 
sjuka och agera, läkemedelsfel i vårdens övergångar, VRI 
och spridning av MRB – STRAMA, vård vid hjärtsvikt, aktivt 
ledarskap, vårdrelaterade urinvägsinfektioner, 
suicidprevention, läkemedelsrelaterade problem och 
kommunikation. 

Bra Livs fokusgrupp för patientsäkerhet stödjer 
vårdcentralerna i arbetet. Patientsäkerhetsronder ledda av 
chefsläkare och direktör genomförs på några vårdcentraler 
varje år. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Antal hembesök 
läkare 

 3 109 Arbetssätt med god tillgänglighet till läkarbesök i hemmet 
utvecklas vid samtliga vårdcentraler. Hembesöken ökar 
jämfört med föregående år. Totalt har Bra Liv nått 
budgeterat antal hembesök. 

Nämnd  
Antal 
vårdplaneringar 
enligt SiP 

 2 908 Vårdcentralerna fick en ny arbetsuppgift genom lagen om 
ansvar för samordnad vårdplanering som trädde i kraft i 
början av 2018. Bra Liv genomför mellan 200 och 300 
vårdplaneringsmöten per månad. Antal 
vårdplaneringsmöten fortsätter att öka. 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Delta i 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 
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Aktiviteter Analys 

primärvård. Bra Liv deltar med medarbetare i flera FAKTA-
grupper. 

Kvalitetsregister Vårdcentralerna registrerar sedan många år i nationella 
diabetesregistret (NDR), registreringen är manuell. Andra 
kvalitetsregister används i begränsad omfattning på grund 
av manuell registrering. Det finns önskemål i verksamheten 
om att få igång automatisk dataöverföring till olika 
kvalitetsregister för att kunna följa sina resultat. 

Mer tid för patienten I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård deltar 
Bra Liv i delprojektet mer tid för patienten. Syftet är att 
förbättra dokumentationen bland annat genom att minska 
dubbeldokumentation, skriva kortare journalanteckningar 
och standardisera dokumentationen. 

Uppdrag/mål: 

Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

Samverka med slutenvården Vårdcentralen ansvarar för den palliativa vården för sina 
listade patienter i eget boende. Vården ges på vårdcentral 
eller i patientens hem, vid behov med stöd från 
specialistteamet SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet). 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Rätt förskrivning av 
antibiotika 

150 147 Det framgångsrika arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivningen har pågått under flera år. 
Förskrivningen fortsätter utvecklas i rätt riktning. Sedan 
augusti 2019 skriver Bra Liv i genomsnitt 147 recept per 
1.000 listade. Två tredjedelar av vårdcentralerna klarar 
målet med max 150 recept per 1.000 listade. 

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

 

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 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. 

294



Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsberättelse 16(25) 

 

 

Aktiviteter Analys 

Vi kan se förbättringar av förskrivningen inom samtliga sju 
områden sedan arbetet påbörjades. Arbetet har stor 
betydelse både vad gäller behandlingskvalitet, 
patientsäkerhet, miljö och ekonomi. 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Primärvårdens del i standardiserade 
vårdförlopp cancer 

Primärvården är en viktig del i arbetet med standardiserade 
vårdförlopp. Både genom att identifiera välgrundad 
misstanke om cancer samt vid uppföljning och 
rehabilitering. 

Bra Livs utvecklingschef är som enda 
primärvårdsrepresentant processledare med 
uppföljningsansvar för SVF-hudmelanom. Övriga 
processledare kommer från slutenvården. 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Hjälp till ändrade levnadsvanor Bra Liv erbjuder stöd till livsstilsförändring inom områdena, 
matvanor, alkohol, tobak och motion. 

Patienten kan få hjälp på flera olika sätt. Genom fysiska 
besök på vårdcentralen, digitalt i Bra Liv nära-appen, eller 
via andra internetbaserade behandlingsalternativ. 

Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % -4,9 % Bra Liv strävar efter att minimera tjänsteresorna. Allt fler 
möten sker digitalt eller som en kombination av fysisk träff 
och digital medverkan. Även patientarbete överförs till 
digitala metoder, flera exempel finns. Bra Liv nära med 
digitala videobesök och livsstilsrelaterade KBT-
behandlingar  via internetbaserade program. 
Vårdsamordning via digital uppkoppling där enbart en 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

vårdaktör finns på plats hos patienten medan övriga 
aktörer och anhöriga deltar digitalt. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % 23,5 % Bra Livs uppdrag har förändrats de senaste åren med fler 
hembesök av läkare och vårdplaneringsmöten i patientens 
hem som till stor del kräver någon typ av transport. Vi 
eftersträvar att använda tjänstebilar framför privatbilar, 
och cykel alternativ promenad där det är möjligt. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

0 % -94 % Flygresor förekommer ytterst sällan i Bra Liv. Avstånd till 
destination och tid för att använda andra transportmedel 
är avgörande. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -51 % Bra Livs medarbetare deltar i viss kompetensutveckling 
som arrangeras i andra länder. I dessa fall används flyg som 
transportmedel. 

 

Aktiviteter Analys 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Bra Liv går alltmer över till resfria eller delvis resfria möten. 
Deltagare som finns på vårdcentraler långt ifrån Jönköping 
är allt oftare med på möten digitalt. Bra Livs ledning har 
investerat i en bra utrustning för digitala möten i stabens 
konferensrum. 

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

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan. 

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. 

Bra Liv har i flera år arbetat med antibiotikaförskrivningen 
både i information direkt till befolkningen och genom all 
personal. Förskrivningen har över åren både minskats och 
anpassats till rätt preparat för olika behov. Även Bra Livs 
arbete med trygg, säker och kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning bidrar till att nå våra miljömål. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

Aktiviteter Analys 

Bra Liv Mötesarena & Bra Liv Chefsarena Utbildningsdagar för all personal och alla chefer som 
genomförs en gång per år. Mötesarenadagarna ger 
kompetensutveckling inom prioriterade områden samt 
främjar och stärker gemenskap och samverkan mellan 
vårdcentralerna. Chefsarena bidrar till att stärka och 
utveckla cheferna i sin ledarroll. 

Under 2019 genomfördes Chefsarena i juni med tema 
kommunikativt ledarskap. Mötesarena för all personal 
genomfördes i oktober med rubriken Att arbeta 
tillsammans är framgång. 

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. 

Praktisk sjuksköterskeutbildning som utvecklades under 
2018 har blivit mycket uppskattad och fortlöper under 
2019. Utbildningarna som är ett led i att möta nära vård 
arbetet omfattar 7 heldagar och har till syfte att stärka 
kompetensen för att vara första bedömningsinstans vid 
akut sjukdom. Sedan våren 2019 finns ett motsvarande 
program för undersköterskor. 

Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor 
utbildas i att skriva remiss till röntgen och ortoped. 
Vårdadministratörer erbjuds spetsutbildning inom 
exempelvis diagnoskodning, statistik och IT. Utbildning för 
vårdsamordnare, utbildning och nätverksträffar för 
diabetessköterskor, introduktionsutbildning för nya 
sjuksköterskor. Flera av utbildningarna återkommer 
regelbundet. 

Vi strävar efter att hålla utbildningar för samtliga 
yrkesgrupper med målet att stärka deras kompetens och 
fortsätta "RAK-arbetet (rätt använd kompetens), dvs 
utnyttja alla personalgruppers kompetenser på bästa sätt. 

Under hösten 2019 samt våren 2020 genomförs en 
flerdagarsutbildning i rörelsedysfunktion för Bra Livs 
fysioterapeuter. 

Bra Liv har hög kompetens och stort intresse för den 
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Aktiviteter Analys 

digitala utvecklingen. En gång per år arrangerar vi en digital 
vårddag, då intresserade regioner och leverantörer bjuds in. 

Fokusgrupp kompetensförsörjning Bra Liv har utarbetat en kompetensförsörjningsstrategi, 
nedbruten på vårdcentralsnivå, för de närmaste åren som 
fokuserar på bemanningsförutsättningar både i nuläget och 
på sikt. 

Det bedrivs ett aktivt arbete i de yrkeskategorivisa 
referensgrupperna, där verksamhets- och yrkesföreträdare 
samverkar kring uppdrag och kompetensutveckling. För 
samtliga Bra Livs yrkesgrupper finns 
kompetensutvecklingsplaner som revideras årligen. 

Utbildningsvårdcentral Förberedelsearbete pågår med att planera innehåll och 
resurser för att bedriva teambaserad undervisning vid en 
KUM (klinisk undervisningsmottagning). På en KUM ska 
studenter i olika utbildningsprogram  träna och lära sig 
samarbeta i interprofessionella team. 

Först ut med att anordna och erbjuda undervisning på KUM 
blir Rosenhälsans/Tenhults vårdcentraler. I Råslätts nya 
vårdcentral planeras en yta för att inrymma KUM. Bygget är 
i gång men kommer inte att vara klart till hösten 2020 då de 
första studenterna kommer. 

  

Arbete i fokusgrupper Bra Liv arbetar i 8 fokusgrupper inom strategiskt viktiga 
områden för att utveckla och förnya verksamheten. 
Ekonomi, Läkarrekrytering, Kompetens, Kommunikation, 
Läkemedel, lab & röntgen, Fundament & värdegrund, 
Patientsäkerhet & ledningssystem samt Framtid & strategi. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Aktiviteter Analys 

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

Nässjö utbildningscentrum med international 
office 

Vid Nässjö utbildningscentrum (NUC) utbildas och 
kompetensvärderas läkare med utländsk utbildning. I mån 
av plats utbildar och introducerar vi även läkare som ska 
arbeta vid sjukhusens kliniker. Sedan start 2013 har 70 
läkare utbildats på NUC. 

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. 

Strimma-grupper 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. 

Läkarförsörjningsteam Bra Liv arbetar aktivt med läkarförsörjning. Teamet innehar 
både läkar- och HR-kompetenser och är nära knutet till 
verksamheten. 

Kompetensförsörjningsstrategi Verksamheten märker av en allt hårdare konkurrens om 
arbetskraften. Förutom läkare är flera av våra övriga 
professioner svårrekryterade särskilt till mindre orter. I 
södra länsdelen används rekryteringstillägg för 
yrkesgrupperna fysioterapeuter och sjuksköterskor. Vi har 
under året inrättat en pooltjänst - fysioterapeut och några 
ambulerande sjukskötersketjänster. Vi uppmuntrar 
vårdcentralerna att hjälpa varandra vid besvärliga 
bemanningssituationer och har olika varianter av delade 
tjänster eller arbete på distans. 

HR enheten ger stöd kring kompetensförsörjningsplanering 
och kompetensbaserad rekrytering. 

Förtydliga varumärke Aktivt arbete pågår med att förtydliga vårt varumärke, 
medarbetarskap och chefsuppdrag. Värdegrundsarbete är 
ständigt pågående. 
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Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 92 % I december når Bra Liv återigen mål avseende genomförda 
medarbetarsamtal. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 88 % Andel planerade och registrerade 
kompetensutvecklingsplaner har ökat under hösten och 
ligger nu strax under mål. 

 
Frisknärvaro 

66% 65 % Frisknärvaron det vill säga andel medarbetare som har haft 
färre än 5 sjukfrånvarodagar de senaste 12 månaderna har 
under hösten legat på 65%. 

 

Aktiviteter Analys 

Fysioterapeut med specialfunktion Vårdcentralerna Bra Liv 

Under 2018 tog Bra Liv fram kriterier för Fysioterapeut med 
specialfunktion i syfte att uppmuntra till 
kompetensutveckling och möjliggöra en karriärväg inom Bra 
Liv. I december 2019 har Bra Liv 45 fysioterapeuter med 
specialfunktion. 

Medarbetaren har ett etablerat självständigt arbetssätt 
med remisser och uppföljningsansvar till röntgen och 
ortoped sedan minst ett år. Mottagningen där 
medarbetaren arbetar har ett etablerat arbetssätt med 
direktaccess till fysioterapeut/sjukgymnast vid besvär/ 
problem från rörelse- och stödjeorganen. 

En fysioterapeut har spetskompetens inom området 
ortopedisk medicin (OMI). Tillsammans med en läkare 
erbjuder de specialistmottagning till alla Bra Livs patienter. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Minskning av 
kostnaderna för 
bemanningsföretag 

-25 % 10 % Bemanningsföretagen motsvarar 8% av Bra Livs 
totalkostnad för personal. Totalt har Bra Livs egen 
läkarbemanningen ökat med 4 årsarbetare. Samtidig 
ökning av hyrläkare förklaras av fler listade invånare och 
att bemanningen är fortsatt ojämnt fördelat mellan 
vårdcentraler. 

Nämnd  
Årsarbetare 

 909 Jämfört med föregående år har Bra Liv 11 fler årsarbetare, 
fördelat på flera yrkesgrupper. 

 

Aktiviteter Analys 

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 
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Aktiviteter Analys 

för framtida samarbete. Vi verkar för att randning på 
vårdcentral ska bli obligatoriskt för de flesta 
sjukhusspecialiteterna. 

I pilotverksamheten Samarbetsvård på Höglandet är en del 
att blivande psykiatriker ska randa sig på vårdcentral. 

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 av Bra Livs vårdcentraler 
har mottagning med direktaccess till annan 
personalkategori än läkare. Bra Livs utbildningar stödjer och 
utvecklar dessa arbetssätt. 

På flertalet av Bra Livs vårdcentraler finns det 
fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som 
självständigt på delegation skriver röntgen- och 
ortopedremisser. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

4,4 % 4,53 % Våren inleddes med mycket infektioner och högre 
sjukfrånvaro än föregående år. Från april minskar 
sjukfrånvaron igen och ligger strax över föregående år. 
Genomsnitt för sjukfrånvaron 2019 är 4,5 % jämfört med 
genomsnitt för 2018 om 4,4%. 

 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande arbetsplatser Mål är att främja utvecklingen av god hälsa, frisknärvaro 
och arbetstrivsel för Bra Livs medarbetare och därmed 
främja Bra Liv som attraktiv arbetsgivare. 

 Inom Region Jönköpings läns 
verksamheter är heltid norm. 

Anställda inom Bra Liv har en hög tjänstgöringsgrad. Vår 
bedömning är att det inte finns några ofrivilliga 
deltidsanställningar. 

Tidig rehabilitering Aktivt arbete i samverkan mellan anställd, chef och HR-
partner så att rehabiliteringsinsatser alltid kommer snabbt 
igång. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Implementering av likabehandlingsplan En plan tas fram inför varje nytt år som sammanfattar de 
aktiviteter som görs inom området. Planen följs upp minst 
en gång varje år på ledningsmöten. Ämnet har behandlats i 
Nätverk för engagerat ledarskap. 
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Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefstrainee Bra Livs första chefstraineeprogram avslutades 2018 efter 
att ha löpt under ett år. Programmet blev uppskattat och 
lyckat, tre av deltagarna har påbörjat chefstjänster inom 
Bra Liv.  En ny trainee omgång startade i augusti 2019 och 
pågår till hösten 2020. De flesta av Bra Livs yrkesgrupper 
finns representerade i programmet, läkare, sjuksköterska, 
fysioterapeut, kurator, vårdadministratör. 

Introduktionsprogram och mentorsstöd Ett omfattande introduktionsprogram för nya chefer 
används och vidareutvecklas. Introduktionen löper under 
minst ett år med uppföljning och återkoppling. Den 
innehåller både träffar i grupp och individuell introduktion. 
Samtliga nya verksamhetschefer erbjuds mentorer. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -12 
502 tkr 

Bra Livs ekonomiska resultat för 2019 slutar på -12,5 mnkr. 

Primärvårdsramen har förstärkts jämfört med 2018, vilket 
har givit Bra Liv 6 % högre intäkter. Kostnaderna har ökat 
med 5 %. Av 2018 års underskott på -25 mnkr återstår 
halva vid 2019 års slut. 

Sammanlagda personalkostnader, egen personal och 
hyrläkare, har ökat med 5,5 %. Egen personal har ökat med 
11 årsarbetare, fördelat på flera yrkesgrupper. Användning 
av hyrläkare har ökat mot slutet av året till ca 2 fler än 
2018. Årets personalutökningar motsvarar en 
kostnadsökning på 8-10 mnkr. 

Antal beställda röntgen- och laboratorieundersökningar 
ökar kraftigt jämfört med föregående år och är en stor del i 
underskottet. Procentuellt ökar undersökningar beställda 
från klinisk fysiologi mest (21 %). Ökningen beror till stor 
del på ändrade FAKTA-dokument inom området hjärtsvikt. 
Volymerna har ökat även för radiologi- och övriga 
laboratorieundersökningar. Kostnadsökningen utöver 
prisindexering motsvarar 7,5 mnkr, fördelat med en 
tredjedel vardera på klinisk fysiologi, radiologi och övriga 
laboratorieundersökningar. 

Läkemedelskostnader ligger 1,9 mnkr över utbetalad 
läkemedelsersättning. 

Övriga kostnadsposter har ökat med 2,0 % jämfört med 
föregående år, vilket är 2 mnkr lägre än prisindexering. 

 
ACG-vikt 

1 0,99 ACG är den parameter som har störst betydelse för 
ersättningen per listad. Vi strävar efter att alltid göra 
korrekta diagnosregistreringar för att nå rätt ACG-vikt. Vår 
bedömning är att Bra Livs listade invånare bör ha en ACG-
vikt på 1,0. Bra Liv har 74% av befolkningen och en hög 
andel av de äldsta invånarna. 

Utfall i december 0,993. De 7 tusendelarna upp till 1,0 
motsvarar 6,5 mnkr på helår. 
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Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Bra Liv arbetar efter en niopunkts handlingsplan för 
ekonomi i balans 

 Minska hyrläkarbemanningen 

 Behålla oförändrad egen bemanning 

 ACG ska öka till 1,0 

 Minimera sjukfrånvaron 

 Minska kostnader för lab, röntgen och läkemedel 

 Full kvalitetsersättning 

 Inga kvalitetsavdrag 

 Behålla marknadsandel avseende listade invånare 

 Utökat stöd från staben till verksamheten  

  

Enligt regionens regelverk ska årets underskott balanseras 
under kommande treårsperiod, vilket innebär att 
verksamheten måste ha i genomsnitt 4 mnkr i överskott per 
år i tre år. Det innebär att de kommande tre åren är en 
ekonomisk utmaning för Bra Liv, då en redan för hög 
kostnadsnivå ska anpassas till de ekonomiska ramarna 
samtidigt som 2019 års underskott ska betalas tillbaka. 
Kostnadsnivån 2019 bedöms också vara betydligt högre än 
vad underskottet på sista raden säger då ersättningen 
under första halvåret var för hög. Behovet av 
kostnadsanpassning bedöms till cirka 23 miljoner kronor. 

Bemanningsråd och hyrläkarråd Bra Livs ekonomichef och HR-chef utgör sedan våren 2018 
hyrläkarråd och bemanningsråd med uppdrag att värdera 
och godkänna alla hyrläkarbeställningar och rekryteringar. 

I syfte att styra Bra Livs bemanningsutveckling värderas alla 
nyrekryteringar mot Bra Livs genomsnittliga bemanning för 
aktuell yrkesgrupp. Vårdcentraler som ligger under 
jämförelsetal tillåts göra ny/återbesättningar. Vår 
bedömning är att bemanningsrådet har en återhållande 
inverkan och vi kommer att fortsätta under 2020. 

 Arbeta aktivt med Kostnad per patient 
(KPP) 

Bra Liv följer det nationella arbetet med införande av KPP 
för Primärvård. 

Uppdrag/mål: 

Verka för en kostnadseffektiv användning av medicinsk diagnostik. 

Aktiviteter Analys 

Jämförelser Tre gånger per år tas jämförelsetal fram avseende 
kostnader per viktad invånare. Invånarna viktas efter den 
ersättning de genererar baserat på ACG (diagnosvikt) och 
CNI (socioekonomiskt index). När det gäller läkemedel 
viktas invånarna efter ålder. Jämförelsetalen används som 
underlag för analys och förbättringar. Vid behov bryts 
jämförelsetalen ned på individnivå. 
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Inledning 
Folktandvården redovisar för 2019 ett positivt resultat om 9,3 miljoner kronor. Resultatet är 

bättre än de prognoser som Folktandvården levererat vid delårsboksluten. 

Folktandvårdens allmäntandvård är lokaliserad med 26 kliniker, i länets samtliga  kommuner.  

Specialisttandvården bedrivs på olika orter i länet med tyngdpunkt i Jönköping, där samtliga 

nio specialiteter finns.  I Nässjö bedrivs tandreglering. I Värnamo bedrivs tandreglering, 

endodonti,( rotfyllning), och specialistbarntandvård. Dessutom finns orofacialmedicin ( 

prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillståndrelaterade till 

systemsjukdomar och /funktionshinder.) 

 Året har präglats av ett stort förändrings- och utvecklingsarbete inom såväl allmäntandvård 

som specialisttandvård. Inom allmäntandvården har fokus varit på de vårdprogram som är 

framtagna samt följsamhet till dessa. Fokus har även legat på vilka patienter som ska kallas på 

undersökning och behandling samt hur ofta detta bör ske. Patienternas tandhälsa, prognos för 

fortsatt tandhälsa samt patienternas ålder har varit underlag för beslut. 

Inom specialisttandvården har arbetet främst koncentrerats på att utveckla stöd för att kunna 

handleda allmäntandvårdens tandläkare på distans. Detta sker nu allt mer via Skype, telefon 

och webb. Det gångna året har för specialisttandvården även inneburit en fortsatt hög 

arbetsbelastning och intensifierat fokus på patientbehandling. Detta ses inom samtliga 

specialistområden. 

 Vårdprogram för både vuxna och barn har effektiviserats 

 Tidboksplanering har setts över på klinikerna 

 Kombinationstandläkare där en tjänstgöring inom specialisttandvården kombineras 

med en allmäntandläkartjänst på en svårrekryterad klinik i länet, har gett värdefulla 

tandläkartimmar 

 Under året har samtliga tandläkare och tandhygienister utbildats i ”Rationell 

barntandvård” 

 En journalgranskning avseende följsamhet till riktlinjer och debitering har genomförts 

Sammantaget har ovan lett till att tillgängligheten har förbättrats inom allmäntandvården och 

flera kliniker kan idag ta emot nya patienter. 

Sedan tidigare vet vi att munhälsan, mätt som andel kariesfria nittonåringar, jämfört med 

övriga riket är fortsatt god. Vi ser tydligt att barn i områden med lägre socioekonomi har en 

allt sämre munhälsa. I dessa områden sätter vi också in extra åtgärder samt utökar vårt 

samarbete med barnhälsovården. 

Barn- och ungdomstandvården har under 2019 fått ett utvidgat uppdrag att även inkludera 23-

åringar i den fria tandvården. 

Under året 2019 ser vi att intresset från patienter att teckna Frisktandvård är bestående på en 

stabil nivå. Idag har cirka 22 procent (cirka 24 700) av Folktandvårdens vuxna 

revisionspatienter Frisktandvård. 

En utbyggnad av orofacial medicin pågår, där målet är att samtliga tre sjukhus i länet har 

bemanning av orofaciala tandvårdsteam. 

I medarbetarperspektivet har Folktandvården två stora utmaningar - kompetensförsörjning och 

sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i Folktandvården har minskat  det senaste året. 

Folktandvården och regionen arbetar tillsammans med Jönköping University, om att ansöka 

om en tandläkarutbildning. Denna utbildning kommer på sikt att innebära en ökad attraktivitet 
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till vårt län. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

5 33% 7 37% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

7 47% 3 16% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 20% 9 47 

Antal mätetal som 
mäts 

15 100% 19 100% 

Folktandvården har goda kliniska resultat både inom allmäntandvård och specialisttandvård. 

Utmaningen är tillgänglighet för ej akuta patienter och att ta emot nya patienter. Under 2019 

har Folktandvården vänt ett ekonomiskt minus resultat till ett positivt ekonomiskt resultat. 

Folktandvårdens egna mätetal: 

Antal mätetal som är uppfyllda:               6 (60 procent) 

Antal mätetal som är delvis uppfyllda:    4 (40 procent) 

Antal mätetal som inte är uppfyllda:       0 (0 procent) 

Antal mätetal som mäts:                        10 (100 procent) 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

VO Digitaliseringsplan för Folktandvården. För Folktandvården är digitalisering ett arbetssätt och en 
teknik som gör det möjligt att leverera bästa möjliga möte 
oavsett när, var och hur. Det innebär också att tillmötesgå 
efterfrågan på digitala tjänster från medarbetare och 
invånare. Likväl handlar det om att effektivisera och 
utveckla den digitala teknik som stödjer verksamheten 
inom Folktandvården. Digitaliseringens möjligheter skapar 
också förutsättningar för förvaltningen att vara en modern 
och attraktiv arbetsgivare och med hjälp av digitaliseringen 
kan även verksamhetens processer och arbetssätt 
effektiviseras. Framförallt innebär förvaltningens 
digitaliseringsarbete ett ökat fokus på 
verksamhetsutveckling och ett innovativt förhållningssätt 
för att klara av att förflytta sig från idag till imorgon - för att 
bli en modern organisation i framkant. För att genomföra 
digitaliseringsplanen och annan teknik kommer relativt 
stora investeringar att krävas kommande åren. 

Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel karies fria 19-
åringar 

45 % 44 % 44 procent av länets 19-åringar är kariesfria vilket är en 
förbättring jämfört med 2018. De senaste åren har 
resultatet växlat mellan 42 och 46 procent. Dock skiljer det 
mycket mellan de olika klinikernas resultat och munhälsan 
är betydligt sämre i utsatta områden. 

Anledningen till den goda munhälsan är ett långvarigt 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

förebyggande arbete som nu börjar redan vid 1 års ålder. 
Vi har ökat våra satsningar på de riktigt små barnen samt i 
områden med större behov. Detta är på sikt en 
förutsättning för att bibehålla den goda munhälsan. 

VO  
Andel av 
revisionspatientern
a som har 
frisktandvårdsavtal, 
Folktandvården 

 22 % 22 procent (ca 24 700 personer) av totalt antal vuxna 
revisionspatienter har ett aktivt frisktandvårdsavtal. 
Andelen patienter med frisktandvårdsavtal har legat på 
samma nivå de senaste åren. 

  

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Andel nöjda 
patienter 

100 %  Patientenkät planeras under första halvåret 2020. 

 

Aktiviteter Analys 

Patientenkät Patientenkät planeras första halvåret 2020. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Folktandvården har under 2019 fortsatt styra befintliga resurser till de patienter som har störst 

behov. Allteftersom revisionslistor arbetas igenom så hamnar friska patienter på längre 

individanpassade revisionsintervall, i normalfallet 3 år. Tillgängligheten inom länet där 

tillgången på personal är acceptabel, främst i norra och södra länsdelen, har förbättrats 

avsevärt. Flera kliniker tar nu emot patienter som står på kölista och de flesta kliniker har 

möjlighet att flytta resurser till delar av länet där behovet är akut, framför allt Tranås- och 

Vetlandaområdet. 

Utvecklingen av RAK fortsätter och övervägande delen av revisionsundersökningarna, både 

hos barn och vuxna, utförs nu av tandhygienister. 

Alla kliniker har under året prioriterat sina barn- och ungdomspatienter samt 75+. Alla 

kliniker har även kunnat ta emot patienter med akuta besvär, i vissa fall genom att hänvisa till 

en grannklinik. Alla patienter med intyg av något slag från Bedömning tandvård tas omhand 

utan fördröjning i den mån det finns ett vårdbehov. 

Projektet ”Vägen till legitimation” har under året resulterat i att 3 tandläkare har påbörjat 

kompletteringsåret och 1 har påbörjat sin 6-månaderspraktik, stora steg mot att erhålla en 

svensk legitimation. Projektet fortsätter och för närvarande är 5 tandläkare engagerade i 

verksamheten. 

Vårdprogram för både vuxna och barn har effektiviserats. Tidboksplaneringen har setts över 

på de flesta kliniker. Kombinationstandläkare där en tjänstgöring på specialisttandvården 

kombineras med en allmäntandläkartjänst på en svårrekryterad klinik i länet har gett 

värdefulla tandläkartimmar. 
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Under året har samtliga tandläkare och tandhygienister utbildats i ”Rationell barntandvård”. 

Det innebär att Folktandvården med barnets bästa i centrum ska utföra behandlingar som 

främjar god munhälsa långsiktigt, innebär minsta möjliga lidande för barnet samt bästa 

användning av den tid som läggs på barntandvård. En journalgranskning avseende följsamhet 

har genomförts och resultatet av denna redovisats på chefsmöte. Granskningen visar att 

flertalet behandlingar utförts rationellt enligt våra vårdprogram, men det är viktigt att fortsätta 

utbilda, diskutera på terapimöten och följa upp. 

Sedan tidigare vet vi att munhälsan, mätt som andel kariesfria nittonåringar jämfört med 

övriga riket, är fortsatt god. 

44 procent av 19-åringarna är kariesfria, vilket är en förbättring sedan 2018. De senaste åren 

har resultatet växlat mellan 42 och 46 procent. Liksom landet i övrigt ses en försämring hos 

sexåringar, där 74 procent är kariesfria i vårt län. 

Det skiljer mycket i patienters munhälsa mellan olika kliniker. Det är tydligt att barn i 

områden med lägre socioekonomi har en allt sämre munhälsa. I dessa områden sätts också 

extra åtgärder in. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Specialisttandvårde
n: Antal 
remisspatienter 
som väntat mer än 
60 dagar 

0 1 359 Kötiderna för avdelningarna inom specialisttandvården är: 

Ortodonti (tandreglering): 24 månader 
Käkkirurgi, oprioriterade dentoalvialära ingrepp 
(visdomständer utan symptom): 19 månader 
Endodonti (rotfyllningar): 12 månader 
Oral protetik (kron- bro- protes och 
implantatbehandlingar): 9 månader (cancerpatienter 
behandlas omgående) 
Klinisk bettfysiologi (käkledsbesvär): 6 månader 
Pedodonti (barntandvård): 6 månader 
Parodontologi (tandlossningssjukdomar): 6 månader 
Oral röntgendiagnostik: 0 månader 
Orofacial medicin:( prevention, diagnostik och behandling 
av komplexa orala tillståndrelaterade till systemsjukdomar 
och /funktionshinder.)  0 månader 
Käkkirurgi, övrigt: 0 månader 

  
Allmäntandvård: 
Andel 
revisionspatienter i 
tid till undersökning 
och behandling, 
Folktandvården 

90 % 81 % Tillgängligheten inom länet där tillgången på personal är 
acceptabel, främst i länets norra och södra delar, har 
förbättrats avsevärt. Flera kliniker tar nu emot patienter 
som står på kölista och de flesta kliniker har möjlighet att 
flytta resurser till delar av länet där behovet är akut, 
framför allt i Tranås- och Vetlandaområdet. 

15 av 26 kliniker inom allmäntandvården har en 
tillgänglighet på 90 procent eller mer. 
Åtta kliniker inom allmäntandvården har en tillgänglighet 
mellan 70-89 procent. 
En klinik inom allmäntandvården har en tillgänglighet 
mellan 50-69 procent. 
Två kliniker inom allmäntandvården har en tillgänglighet 
lägre än 50 procent. 

Nämnd  
Allmäntandvård: 
Möjlighet att ta 

-10 % -4 % Flera kliniker tar nu emot patienter som står på kölista och 
de flesta kliniker har möjlighet att flytta resurser till delar 
av länet där behovet är akut, framför allt Tranås- och 
Vetlandaområdet. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

emot nya patienter, 
Folktandvården 

VO  
Uppföljning av att 
rätt 
revisionsintrevall 
enligt nya riktlinjer 
tillämpas 

90 % 79 % Kallelseintervall för friska revisionspatienter 16-64 år 
ändrades i april 2019 från 24 månader till 36 månader. 
Beslutet togs i odontologisk programgrupp (OPG) med 
bakgrund att patienter ska få rätt tandvård i rätt tid utifrån 
riskbedömning av patientens munhälsa. Det förändrade, 
förlängda kallelseintervallet för friska patienter efterföljs 
bättre och bättre för varje månad. I december som enskild 
månad var andelen korrekt kallelseintervall 79 procent. 
Den vanligaste avvikelsen från vårdprogram är att för kort 
kallelseintervall ges till en frisk patient, ofta enligt 
patientens egna önskemål. Det finns en stor skillnad 
mellan klinikernas följsamhet till förändrat kallelse intervall 
för patientgruppen. 

Klinikerna tar del av uppföljning kontinuerligt. Felaktigt 
lagda kallelser rättas om möjligt och medarbetarna 
informeras om vikten att följa riktlinjer för kallelseintervall. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Tandvård Utfall 2019 Utfall 2018 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Barn och ungdomstandvård: Antal 
behandlade barn 

67 789 67 659 130 0,2% 

Allmäntandvård vuxna: Antal 
behandlade patienter 

75 193 78 486 -3 293 -4,2% 

Specialisttandvård: Antal behandlade 
patienter 

10 972 11 358 -386 -3,4% 

Tandvård för patienter med rätt till 
tandvårdsstöd 

7 715 7 836 -121 -1,5% 

Antal patienter, munhälsobedömning 4 080 4 212 -132 -3,1% 

Antal patienter, nödvändig tandvård 2 940 2 932 8 0,3% 

Barn- och ungdomstandvården har under 2019 fått ett utvidgat uppdrag att även inkludera 23-

åringar i den fria tandvården. Åldersklassen innehåller ca 4 000 personer som är listade vid 

någon av Folktandvårdens kliniker i länet. 

Under 2019 har Folktandvården ändrat revisionsintervallet för patienter i åldersintervallet 16-

64 år, som klassificeras som friska, från 24 månader till 36 månader. Även innehållet i 

vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna har reviderats under 2019. 

Antal kliniska timmar för vuxna patienter inom allmäntandvården har ökat med cirka 3 

procent jämfört med föregående år. Att behandla patienterna med bibehållen hög kvalitet, i 

rätt tid utifrån patientens riskbedömning och samtidigt öka antal kliniska timmar för vuxna 

patienter är en del av Folktandvårdens åtgärdsprogram för en bättre tillgänglighet och 

ekonomi i balans. 
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Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Kvalitetsmått på 
kliniknivå 

  Under 2019 har OPG (Odontologisk programgrupp) 
analyserat utfall från SKaPa, Svenskt kvalitetsregister för 
tandvård. SKaPa är under utveckling och under 2019 har 
endast begränsade slutsatser kunnat dras utifrån 
materialet. Fortsatt uppföljning och bevakning av 
utvecklingen ska ske. 

 

Aktiviteter Analys 

Framtagande av kvalitetsmått på kliniknivå OPG (Odontologisk programgrupp) har under året 
analyserat utfallet från SKaPa (Kvalitetsregister för 
tandvård). SKaPa är under ständig utveckling och i dagsläget 
är det svårt att dra några långtgående slutsatser men 
utfallet och utvecklingen ska fortsätta att bevakas. 

Patientsäkerhetsarbete Samarbete med Chefläkare och patientsäkerhetsgruppen är 
etablerad. Representanter från gruppen har besökt 
Folktandvårdens ledningsgrupp under två tillfällen och 
informerat om regionens patientsäkerhetsarbete. 

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelsen kommer från och med 2019 att 
skrivas i Stratsys 
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Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Framgångsfaktorer: 

God tandvård 

Uppdrag/mål: 

Allmäntandvård barn och unga 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Följsamhet till 
vårdprogrammet 
för barn och 
ungdomar 

90 %  Journalgranskning utfördes under hösten 2019 där det 
framkom att behandlare i stor omfattning följer innehållet i 
de reviderade riktlinjerna för "Rationell barntandvård". 

 

Aktiviteter Analys 

Journalgranskning Under året har samtliga tandläkare och tandhygienister 
utbildats i ”Rationell barntandvård”. Det innebär att vi med 
barnets bästa i centrum ska utföra behandlingar som 
främjar god munhälsa långsiktigt, innebär minsta möjliga 
lidande för barnet samt bästa användning av den tid som 
läggs på barntandvård. En journalgranskning avseende 
följsamhet har genomförts och resultatet av denna 
redovisats på chefsmöte. Granskningen visar att flertalet 
behandlingar utförts rationellt enligt utbildningens 
riktlinjer, men det är viktigt att fortsätta utbilda, diskutera 
på terapimöten och följa upp.  

Uppdrag/mål: 

Tandvård för personer med särskilda behov 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Uppföljning av 
statistik från 
Bedömning 
Tandvård 

100 % 94 % Antal personer som är berättigade till nödvändig tandvård 
och munhälsobedömning har minskat från cirka 7 300 till 6 
900. Personer som tackat ja till erbjudandet om 
munhälsobedömning har minskat med cirka 200 personer.  
Utförda munhälsobedömningar har minskat med cirka 150 
stycken. 

Andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den 
utförd. Utförd nödvändig tandvården har ökat från 54 
procent till 58 procent.  Av totalt ca 4 000 personer har 
Folktandvården behandlat cirka 2 800 och privata 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

vårdgivare cirka 1 500. Differensen beror på att personer 
har fått behandling hos både Folktandvård och privat 
vårdgivare. 

Uppdrag/mål: 

Specialisttandvård 

Specialisttandvård 

ST-utbildning har under året fortsatt inom samtliga odontologiska specialiteter. För 

närvarande är specialisttandvården ansvarig för utbildning av 27 blivande 

specialisttandläkare. Parallellt med detta bedrivs forskning och utbildning. Ett flertal artiklar 

har producerats under året. Flera övertandläkare är även involverade i vetenskapliga arbeten 

via andra universitet såväl nationellt som internationellt. 

Käkkirurgiska kliniken 

Väntetiden beträffande oprioriterade visdomständer är idag 19 månader, försämringen det 

senaste halvåret beror på bemanningsläget. I övrigt finns ingen väntetid inom käkkirurgi.  

Väntetiden inom avdelningen för klinisk bettfysiologi har minskat markant och är idag nio 

månader. Väntetiden är sju månader för narkossanering och då företrädesvis för 

tandvårdsrädda patienter. Väntetiden för samtalsterapi är tre månader. Inom avdelningen för 

orofacial medicin ( prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala 

tillståndrelaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder) planeras en ny klinik i 

Värnamo.  För Höglandssjukhuset inväntas besked om lokaler. 

Avdelningen för oral röntgendiagnostik har ingen väntetid. 

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd  

Kompetenscenter är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande 

tand- och käkutveckling, nedsatt oral funktion och behov av omfattande behandling. 

Kompetenscenter är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och 

patienter i hela landet. Kompetenscenter är det odontologiska expertteamet i Centrum för 

sällsynta diagnoser, CSD Sydöst. Under 2019 erhölls statsbidrag på 1,4 miljoner kronor. 

I den regionala delen av verksamheten utförs klinisk behandling i Kompetenscenters regi på 

pedodonti- respektive protetikavdelningen inom Odontologiska Institutionen. Enheten har 

som tidigare haft ett stort antal konsultationer om sällsynta diagnoser, både med och utan 

patientbesök. I Kompetenscenters multidisciplinära specialistgrupp diskuteras flera av dessa 

fall. 

Kompetenscenter är en resurs för landets olika patientföreningar, där centrat för frågor 

kontinuerligt om olika syndrom, diagnoser, behandlingar med mera. 

Avdelningen för oral protetik,( kron-, bro-, protes- samt implantatbehandlingar.) 

Avdelningen arbetar utåtriktat med klinikbesök, öppet hus och telefonkonsultationer. 

Ett kliniskt forskningsprojekt i samarbete med Karolinska institutet är pågående. Arbete pågår 

aktivt för att utveckla det digitala arbetsflödet vid oralprotetisk behandling, vilket också 

innefattar kirurgisk samplanering inför implantatinstallationer. 

Väntetid för behandling är ca ett år, där vissa remisser omfattar komplexa patientfall med 

stora vårdbehov. Remisser som avser terapiplaneringar och konsultationer handläggs med 

förtur. Samarbete utförs multidisciplinärt för att ge patienterna bästa möjliga vård. 
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Att omhänderta och ge behandling till patienter med "head and neck"- cancer är högprioriterat 

och dessa patienter tas omhand enligt standardiserat vårdförlopp. 

Avdelningen för endodonti, rotbehandling. 

Avdelningen bedriver ST-utbildning och har under året examinerat fem nya endodontister. 

Telefonkonsultationer för allmän- och privattandvård har utökats. Även  klinikbesöken  har 

utökats. Endodontimottagning på Värnamo sjukhus har fortsatt. 

Stort fokus har lagts vid att handleda och stödja allmäntandläkare i omhändertagande av 

patienter med olika diagnoser. 

Avdelningen har forskningssamarbete med Göteborgs Universitet och Malmö Universitet. 

Avdelningarna för ortodonti, tandreglering. 
Barn- och ungdomstandvården har från 2019 ett utökat uppdrag vilket ger ytterligare en 

årskull i patientstocken. Det pågår ett arbete med att förbättra kösituationen i länet,  bland 

annat med utbildning av två interna uppdragsutbildningar. Kötiden är för närvarande cirka två 

år och bemanningssituationen har påverkat väntetiden negativt. 

Det finns nyanlända barn och ungdomar med stora och ej tidigare tillgodosedda vårdbehov 

inom ortodonti, vilket påverkar framförallt klinikerna i Nässjö och Värnamo. 

Avdelningen för pedodonti, barntandvård 

Bristen på allmäntandläkare ökar arbetsbelastningen för avdelningen. Upplevelsen är att 

remisser kommer i ett sent skeende av omhändertagandet. Väntetid till narkossanering är 

fortsatt lång, vilket orsakas av brist på narkostider på länets sjukhus. 

Avdelningen för parodontologi, tandlossningssjukdomar 

På avdelningen har tillgängligheten legat still under året med anledning av tre vakanta 

parodontologitjänster. Väntetiden var vid årsskiftet cirka sex månader. Det görs försök att 

effektivisera rutiner genom att tandhygienisterna undersöker parodontitpatienter och vi är 

sambokade (RAK). Två ST-tandläkare är examinerade under året och utbildningen fortsätter 

av ytterligare tre specialister. 

Tandtekniskt laboratorium 

Under året har fortsatt service utförts till regionens specialist- och allmäntandvårdskliniker 

samt ett antal privata aktörer som i begränsad omfattning utför ortodontiska behandlingar. 

Arbetet med att utveckla det digitala arbetssättet med D-printning är i gång för ortodonti samt 

till käkkirurgi. 

Strategiska mål: 

Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Avtalstrohet inköp 

90 % 86 % Kostnaden för SMS-kallelser i Folktandvårdens 
journalsystem registreras som att avtal inte finns, eftersom 
en underleverantör förmedlar tjänsten. Registrering av 
Folktandvårdens röntgenutrustning vid 
Strålskyddsmyndigheten (SSM) registreras som att avtal 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

inte finns. Det finns dock inget annat alternativ och 
registreringen är lagstadgad. Regionens inköpsavdelning 
ser över detta och exkluderar fakturor från SSM. 

Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % 4 % Tjänsteresor med egen bil har under 2019 ökat med ca 1 
900 mil (+27 procent) jämfört med föregående år och 
ca 350 mil (+4 procent) jämfört med 2017. 
Folktandvårdens organisation finns i hela länet och det är 
många gånger mer praktisk att använda egen bil än att ta 
sig till regionens utlämningsplatser för poobilar. 

Folktandvården följer regionens resepolicy och arbetar 
aktivt med resfria möten. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % -0,6 % Tjänsteresor med poolbil har ökat med 500 mil (+2 
procent) jämfört med föregående år och minskat med 
ca 125 mil (-1 procent) jämfört med 2017. Folktandvårdens 
behov av att internt personalförsörja kliniker i länets östra 
delar som har svårt att rekrytera har ökat. 

Folktandvården följer regionens resepolicy och arbetar 
aktivt med resfria möten. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-22 % -30 % Folktandvårdens tjänsteresor med inrikesflyg har under 
2019 minskat med 50 procent jämfört med föregående år 
och jämfört med 2017 minskat med 30 procent. 

Folktandvården följer regionens resepolicy och arbetar 
aktivt för resfria möten 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -25 % Tjänsteresor med utrikesflyg har för 2019 minskat med 60 
procent jämfört med föregående år och minskat med 25 
procent jämfört med 2017. För kurser och utbildningar 
som sker utomlands är flyg i de flesta fall det enda möjliga 
resesättet. Variationen mellan åren kan bli stor beroende 
på behov av kompetensutveckling samt vilka utbildningar 
och kurser som förekommer det aktuella året. 

Folktandvården följer regionens resepolicy och arbetar 
aktivt för resfria möten. 

 

Aktiviteter Analys 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Folktandvården använder sig av digitala möten när det är 
tillämpligt. Utrustning för digitala möten finns på alla 
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Aktiviteter Analys 

kliniker. Resfria möten har bland annat förbättrat 
möjligheten till konsultationer mellan specialist- och 
allmäntandvård. 

VO Ökat intervall för kallelse av vissa 
patientgrupper (odontologiskt motiverat) 

Kallelseintervall följs upp månadsvis för allmäntandvårdens 
kliniker. En kontinuerlig förbättring märks. Det finns en stor 
variation i följsamhet till förändrat kallelseintervall mellan 
klinikerna. 

VO SMS-kallelse inom allmäntandvård Samtliga kliniker har tekniska förutsättningar att skicka 
kallelse via SMS.  

Utbildningar i e-format Ingår som en del i digitaliseringsplanen för Folktandvården. 

Utrustning till alla kliniker för att möjliggöra 
resfria möten 

Aktiviteten är genomförd och klar. 
 

Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Antibiotika 
förskrivning 

  Uppföljning för 2019 är tillgänglig i mars-april 2020. 

 

Aktiviteter Analys 

Antibiotika användning Den statistik som idag finns tillgänglig från Socialstyrelsen 
publicerades under mars-april 2019. Ur statistiken kan 
utläsas att tandvården i länet har en förhållandevis låg och 
minskande förskrivning av antibiotika som också ligger 
avsevärt under riket. Fortsatt uppföljning årsvis planeras. 

Källor: 
"Antibiotikaanvändning inom tandvården", artikelnummer 
2019-4-14 samt 

"Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 
tandvård lägesrapport 2019", artikelnummer 2019-3-2. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Aktiviteter Analys 

Plan för spridning av goda exempel av 
förbättringsarbeten 

Spridning av goda exempel av förbättringsarbeten är en del 
av det systematiska kommunikationsarbetet och sker bland 
annat vid gemensamma chefsmöten för allmäntandvård 
och specialisttandvård. Även vid allmäntandvårdens 
områdesmöten delas och sprids bra exempel på 
förbättringsarbeten. 
Goda exempel på nya arbetssätt och förbättringsarbeten 
sprids även via Mina nyheter, Folktandvårdens interna 
nyhetsbrev och sociala medier. 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

Aktiviteter Analys 

Sprida förbättringsarbeten inom 
Folktandvården 

Vid våra gemensamma chefsmöten under året har goda 
föredömen fått presentera sin verksamhet och tankar kring 
den för att ge inspiration åt chefskollegor. Många goda 
diskussioner har fötts ur dessa presentationer. 

Uppdrag/mål: 

Tandvård  - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Antal publicerade 
vetenskapliga 
publikationer och 
rapporter 

  Under året har nio vetenskapliga publikationer publicerats 
vid Odontologiska Institutionen. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

100 % 75,03 % Folktandvården har valt att lämna friskvårdsportalen 
Wellnet vid årsskiftet 2019, vilket medfört att statistik för 
årets sista månader har varit svårt att få fram. För tidigare 
år har cirka 75 procent av Folktandvårdens medarbetare 
använt hela eller delar av friskvårdsbidraget. 

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att behålla medarbetare Kombinationstjänster för allmäntandläkare mellan allmän- 
och specialisttandvård har funnits sedan två år tillbaka och 
kommer nu att upphöra till förmån för nischning av 
allmäntandläkare. Från och med 2020-01-01 har vi en 
färdigutbildad nischtandläkare inom endodonti som delvis 
kommer att fungera som remissinstans för den södra delen 
av länet.  

Individuella karriärplaner ska utarbetas vid 
medarbetarsamtalen. 

Introduktionsprogrammet för tandläkare som nu är ettårigt 
ska förlängas till ett treårigt program. 

Projektet "Kompetensutbyte för tandsköterskor" (KUB), 
startar efter årsskiftet. Projektet skapar möjligheter för  
tandsköterskor att bredda eller fördjupa sina kunskaper 
inom yrket. Kompetensutbytet baseras på  intresse och 
genomförs på en klinik eller avdelning där man själv inte 
arbetar. Under en dag får man följa kollegor i den befintliga 
verksamheten.  

Fortsatt arbete med "Vägen till legitimation" Projektet ”Vägen till legitimation” har under året resulterat 
i att 3 tandläkare har påbörjat kompletteringsåret och 1 har 
påbörjat sin 6-månaderspraktik, ett stort steg mot att 
erhålla svensk legitimation. Projektet fortsätter och för 
närvarande är 5 tandläkare engagerade i verksamheten. 

Öka nyttjandet av frisksvårdsbidraget En översyn av verktyget Wellnet har gjorts och beslut har 
tagits i ledningsgruppen om att friskvårdsportalen Wellnet 
ska upphöra och avtalet är uppsagt. Från och med 2020 
kommer den administrativa rutinen kring friskvårsbidrag att 
anpassas utifrån den rutin som övriga verksamhetsområden 
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Aktiviteter Analys 

tillämpar inom regionen. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 86 % 86 procent av Folktandvårdens medarbetare har haft ett 
medarbetarsamtal de senaste 15 månaderna. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 78 % Analys bör genomföras om varför 
kompetensutvecklingsplaner inte ligger i samma nivå som 
medarbetarsamtal, eventuellt till följd av utebliven 
registrering. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Kompetensutvecklingsplaner med resultat Arbetet pågår enligt plan. 

Engagera medarbetare i olika 
utvecklingsuppdrag 

Ett bredare arbete pågår där HR, ett antal medarbetare 
samt chefer engageras i framtagande av en handlingsplan. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Nämnd  
Årsarbetare 

 556 Januari-december 2019 jämfört med samma period 
föregående år: 

Tandläkare:              -6,1 årsarbetare 
Tandhygienist:         +5,0 årsarbetare 
Tandsköterska m.fl: -11,6 årsarbetare 
Övriga:                      -0,2 årsarbetare 
Totalt: :                    -12,9 årsarbetare 

Folktandvårdens verksamhet finansieras till stor del genom 
externa intäkter vilket innebär att det är ekonomiskt en 
nackdel att antal medarbetare minskar. Tandläkare, 
tandhygienist och tandsköterska som anställs innebär en 
förbättrad ekonomi.  

VO  
Andel SMS kallelser 
av totalt skickade 
kallelser inom 
allmän tandvård 

100 % 82 % Alla kliniker inom allmäntandvården har möjlighet att 
skicka kallelser via SMS. 

 

Aktiviteter Analys 

SMS-kallelser Alla Folktandvårdens kliniker har under året infört att skicka 
kallelse till besöket via sms istället för på papper hem i 
brevlådan. Omkring 82 procent av alla kallelser inom 
allmäntandvården som skickas via sms, för 
specialisttandvården är motsvarande siffra 38 procent. 
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Aktiviteter Analys 

Nytt anställningssätt för tandhygienister Projektet avbrutet pga andra nya former för att främja 
rekrytering och resursfördelning prioriterats. 

Utbildningar i e-format Är en del av digitaliseringsplanen för Folktandvården. Vi ser 
stora fördelar med e-utbildning inom bland annat 
medarbetareintroduktion, chefsintroduktion och viss 
handledning av tandvårdspersonal. 

Nyttjandegraden av 
självbetjäningsterminaler. 

I en självbetjäningsterminal kan patienten själv registrera 
sin ankomst och kan betala med kort för sitt besök. Detta 
spar tid och skapar ett bättre flöde. Manuell hantering av 
högkostnadskort och frikort (all information finns digitalt 
lagrad) kan även skötas via självbetjäningsterminalen. För 
de patientgrupper som inte kan använda terminalen 
kommer det även fortsättningsvis att vara möjligt att 
anmäla sin ankomst och betala på vanligt sätt i receptionen. 
Självbetjäningsterminalen bidrar till smidigare incheckning 
och betalning, inte minst då det är många besökare 
samtidigt. Det ger också mer tid för de som behöver 
personlig hjälp i receptionen. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

5,7 % 5,5 % Ett nära samarbete med arbetsmiljöenheten (AME) är 
etablerat över tid för att främja hälsa. Detta sker genom 
rådgivning kring ergonomi, arbetssätt och hjälpmedel för 
såväl nyanställd som etablerad personal. AME bistår också 
i tidiga insatser i rehabilitering. Samtliga chefer i 
organisationen utbildas i arbetsmiljö och hälsa. Cheferna 
stöttas av sin HR-partner vid sjukfrånvaro och 
rehabilitering. Sjukfrånvarotalen är höga inom 
Folktandvården men har under 2019 reducerats något i 
jämförelse med 2018 och målvärdet på 5,7 % har därmed 
infriats. Under 2020 kommer HR-funktionen att fokusera 
än mer på medarbetarnas hälsa genom ett aktivt arbeta 
med att komma till avslut i pågående 
rehabiliteringsärenden samt genomföra proaktiva insatser 
för att förebygga ohälsa och därmed främja hälsa. 

 

Aktiviteter Analys 

Rehabiliteringsprocessen Pågår enligt plan och arbetet går vidare under 2020. 

 Inom Region Jönköpings läns 
verksamheter är heltid norm. 

Heltid erbjuds alltid och Folktandvårdens chefer är väl 
insatta i frågan. 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Medarbetare enkät 

  Arbetet med att analysera resultatet och ta fram 
handlingsplaner utifrån 2019 års medarbetar-och 
säkerhetsundersökning pågår i hela organisationen på olika 
nivåer. Angreppssättet är att som närmaste chef föra en 
nära dialog med sin arbetsgrupp. Folktandvårdens resultat 
på totalnivå visar på en mycket hög svarsfrekvens och ett 
högt och stabilt utfall i jämförelse med senaste 
undersökningen 2016. Resultaten för 2016 och 2019 
indikerar att Folktandvårdens medarbetare upplever 
arbetsplatsen som hälsofrämjande, hållbar och attraktiv 
över tid. Avvikelser och skillnader i förhållande till det 
totala resultatet för 2019 kan konstateras, när underlaget 
bryts ned organisatoriskt. Det innebär att det finns 
arbetsgrupper där det krävs större uppmärksamhet på 
både dialogen om resultatet och arbetet med att ta fram 
förbättrings- och utvecklingsaktiviteter i åtgärdsplaner. HR-
chef och HR-partners agerar processledare vid behov och 
deltar som mötesledare och coacher för att tillsammans 
med chefer säkerställa kvalitativa handlingsplaner. 

Vad gäller bemötande i riskfyllda situationer har 
Folktandvården sedan tidigare år arbetat fram lokala 
rutiner med stöd av genomförd riskanalys. Med anledning 
av att många frågeställningar är helt nya gällande säkerhet 
i 2019 års undersökning finns anledning att framåt 
uppdatera och ompröva riskanalysen för att eventuellt 
revidera framtagna rutiner. 

Folktandvårdens arbete med att fånga upplevd 
särbehandling av olika slag fortsätter. Medarbetar- och 
säkerhetsundersökningen 2019 visar att det finns upplevd 
särbehandling, dock i mycket mindre omfattning än 
regionen i övrigt. Chefer och medarbetare uppmanas att 
löpande våga bemöta uppkomna situationer och 
beteenden som inte är acceptabla. Där så krävs kopplas HR 
och/eller arbetsmiljö enheten in som en specialistfunktion. 
HR genomför kontinuerligt uppföljningsenkäter när 
medarbetare slutar för att systematiskt fånga eventuella 
trakasserier eller kränkande särbehandling. Likabehandling 
och delaktighet grundläggs på klinikerna genom ett gott 
ledarskap och chefskap. I rekryteringsarbetet säkerställs 
likabehandling genom en strukturerad rekryteringsprocess 
enligt kompetensbaserad rekrytering. 

 

Aktiviteter Analys 

Analys på systemnivå Arbetet med att analysera och föra en utvecklande dialog 
om resultatet för  Medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten 
pågår i hela verksamheten. Handlingsplaner är under 
framtagande. Arbetet på kliniknivå följs upp av 
verksamhetschef som i sin tur har som ansvar att redovisa 
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Aktiviteter Analys 

pågående förbättringsarbete till Folktandvårdens 
ledningsgrupp med viss periodicitet. Folktandvården 
arbetar aktivt med att chefer ska ta ansvar för att skapa 
förändring utifrån resultaten i medarbetarenkäten. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Kommunikativt ledarskap Kommunikativt ledarskap och Folktandvården som en 
kommunikativ organisation finns med som en del i 
introduktionen av nya chefer, där även boken den 
Kommunikativa chefen delas ut. Fortsatt arbete under 2020 
med att lyfta in kommunikativt ledarskap i utveckling av 
Folktandvårdens chefer. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 9 338 tkr Folktandvårdens intäkter har totalt ökat med ca 21 
miljoner (+4 procent) varav ca 12 miljoner härrör från 
anslagsfinansiering. Kostnaderna jämfört med föregående 
år minskade med 4,7 miljoner kronor (-0,8 procent). 

Ökade intäkter i kombination med minskade kostnader 
förklarar att ekonomin är i balans. 

Ledningsgruppen för Folktandvården har under 2019 
arbetat aktivt med både framtagande av en ekonomisk 
handlingsplan samt att få effekt av denna i verksamheten. 
Täta dialoger i olika forum med alla chefer har genomförts 
och respektive chef har kommunicerat budskapet vidare till 
sina respektive medarbetare. 

Produktiviteten har ökat för allmäntandvården i jämförelse 
med 2018. Totalt har fler kliniska timmar för tandläkare 
och tandhygienister utförts medan antal arbetade timmar 
totalt har minskat. 

Antal timmar för barn- och ungdomar har i princip varit 
oförändrade på totalen jämfört med 2018. Det finns en 
förskjutning mellan tandläkare och tandhygienist där 
tandläkartimmar har minskat med 2 000 timmar (-5 
procent) medan timmar för tandhygienister har ökat med 2 
200 timmar (+12 procent). Under året tillkom 23-åringar i 
den fria barn- och ungdomstandvården. Årskullen 
motsvarar ca 4 000 personer vars  tandvårdsbehov 
uppskattningsvis motsvarar ca 2 000 timmar. 
Folktandvården har med bibehållen kvalitet och 
tillgänglighet för barn och ungdomar lyckats ge ytterligare 
en åldersgrupp fri tandvård utan att öka antal kliniska 
timmar jämfört med 2018. 

Vuxentandvård har ökat med 2 600 timmar (+3 procent) 
vilket motsvarar en intäktsökning med 2,1 miljoner kronor. 
Antal tandläkartimmar har minskat med ca 600 timmar (-1 
procent). Antal timmar för tandhygienister har ökat med 
ca 3 200 timmar (+9 procent). 

Specialisttandvårdens intäkter ökade med 14 miljoner 
kronor (+4,7 procent) jämfört med föregående år, varav 
4,7 miljoner kronor avser anslagsfinansiering. 
Kostnadsökningen inklusive kostnader för personal 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

motsvarade 7,8 miljoner kronor (+2,6 procent) jämfört 
med föregående år vilket är lägre än indexuppräkningen. 

Folktandvårdens taxa samt anslagsfinansieringen 
justerades med +3 procent inför 2019 medan 
kostnadsutvecklingen var negativ (-0,8 procent). Antal 
timmar för barn och ungdomar var oförändrad trots en ny 
tillkommande åldersklass. Antal timmar för vuxna 
patienter ökade jämfört med 2018. 
Ovanstående förklarar att Folktandvårdens ekonomi 
innebar ett positivt resultat på 9,3 miljoner kronor för 
2019. 

Nämnd  
Allmäntandvård 
vuxna, produktivitet 
mätt som 
produktionspoäng i 
förhållande till 
arbetade timmar 

100 % 104 % Jämfört med föregående år har produktiviteten för vuxna 
patienter under 2019 ökat med 8,2 procent. Bokad tid har 
ökat med 1,2 procent och intäkterna med 0,7 procent i fast 
pris, det vill säga bokad tid har relativt sett ökat mer än vad 
intäkterna har gjort. 

  

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans En ekonomisk handlingsplan, "Uppdrag RAK", 
presenterades för alla chefer under våren 2019. 
Folktandvårdens ekonomi är i balans för 2019. En del av 
förändringen i ekonomin kan tillskrivas den ekonomiska 
handlingsplanen samt en tät dialog under året angående 
verksamhet och ekonomi med alla chefer inom 
Folktandvården. 

Taxeutbildning Utbildning i tandvårdstaxan är genomförd på alla kliniker. 
Utbildningen syftar till att korrekt debitera framför allt 
undersökningar och tillkommande behandlingar. 

Följsamhet till taxan Debiteringsgranskning av alla kliniker i allmäntandvården 
genomförd och presenterad på chefsmöte med alla 
klinikchefer i allmäntandvården. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO  
Kostnad per patient 
och vårdtimme 

100 100 Totalt är kostnad per vårdtimme i stort sett oförändrad i 
jämförelse med föregående år. Kostnad per behandlad 
patient har ökat. Kostnad för barn och ungdomar per 
vårdtimme och per patient har minskat jämfört med 
föregående år. Kostnad per behandlad patient och per 
vårdtimme för specialisttandvård är oförändrad jämfört 
med föregående år. 

Under 2019 tillkom en ny åldersklass (23-åringar) inom den 
fria barn- och ungdomstandvården. Förändringen innebar 
därmed samtidigt en färre åldersklass med betalande 
patienter inom vuxentandvården. 

Ytterligare analys behöver göras för att djupare förstå 
förändringen mellan tandvårdens olika delområden och 
eventuell samvariation dem emellan. Resultatet för 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

delområdena är inte helt jämförbara mellan åren i och med 
förändringen av en tillkommande/avgående åldersklass för 
barn och ungdomar respektive vuxna patienter. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Tillämpa resultatet av TKB för 
kostnadseffektivare verksamhet 

Ytterligare fördjupning och analys av 
totalkostnadsbokslutet behöver göras. 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, 

kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med såväl ledning 

som stöd. Nettobudgeten för 2019 är 316 mnkr och under året har verksamheten i snitt haft 

cirka 385 faktiskt antal årsarbetare. Inom regionledningskontoret och verksamhetsnära 

funktion pågår aktiviteter inom regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en 

attraktiv region, i syfte att vara bästa platsen att växa upp och åldras på. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och arbete med förflyttning mot nära 

vård, har fortsatt med utgångspunkt i det arbete som startades 2018. Tillgänglighet är ett 

prioriterat område, där kapacitets- och produktionsstyrning utvecklas vidare inom flera 

verksamheter. I länets handlingsplan för jämlik hälsa har många aktiviteter genomförts, varav 

ett stort antal inom området psykisk hälsa. Lärcafé-verksamheten har utvecklats och ledare 

har utbildats i hela länet. Stort fokus på samverkan med kommunerna bl a genom 

strategigrupperna barn och unga, äldre, psykiatri och missbruk samt inom e-hälsoområdet. 

En handlingsplan för att bli bäst i Sverige på digitala tjänster och stödsystem har integrerats i 

arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Under 2019 har Tobakshjälpen lanserats på 

1177, detta är ett av flera digitala hjälpmedel för invånarna. Kunskapsstyrning utvecklas 

gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt. 

Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

liksom med mänskliga rättigheter. Under 2019 påbörjades arbetet med revidering av 

hållbarhetsprogrammet. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beslutades i december 2019 av regionfullmäktige. 

Andra pågående arbeten inom regional utveckling är hållbarhetscheckar, 

digitaliseringscheckar, exportsamverkan och utländska direktinvesteringar. 

Regional utveckling har under årets förstärkts med fler chefer och medarbetare för att 

ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella 

uppdraget. 

Tre ledarprogram, program för framtida chefer och nätverk för engagerat ledarskap har 

genomförts. Genom dessa program finns alla chefer med i chefsutvecklingen. 

För rätt använd kompetens pågår t ex projektet mer tid för patienten, där arbete sker för att 

minska dubbeldokumentation. Ny arbetstidsmodell, 80-10-10  prövas inom några enheter.  

Under året har arbetet för oberoende av bemanningsföretag fortsatt och kostnaderna har 

minskat jämfört med föregående år. Läkarutbildningen, studieort Jönköping startade i januari 

2019 och planering av tandläkarutbildning pågår. 

Under 2019 har arbetet med civilt försvar pågått utifrån överenskommelser med MSB, SKR 

och Socialdepartementet. Fokus har varit på kartläggning inom befintlig verksamhet och 

kunskapshöjning för nyckelfunktioner. 

Resultatet i medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten visar sammantaget på 

goda resultat i verksamhetsområdet. Under våren 2020 arbetar varje avdelning med sina 

resultat. Ekonomin i verksamhetsområdet är i balans och måluppfyllelsen är något högre än 

föregående år. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

6 50 % 2 22 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

3 25 % 4 45 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 25 % 3 33 % 

Antal mätetal som 
mäts 

12 100 % 9 100 % 

Den totala måluppfyllelsen är god och har förbättrats jämfört med föregående år. 

Tjänsteresorna med egen bil ligger högt och bör kunna reduceras framöver. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla den personcentrerade 
vård och inkludera patientföreningar och 
brukarråd i arbetet. 

Dialogträffar med patientföreningar har fortsatt under året, 
liksom utvecklingen inom hälsocafé.  Verksamheten pågår 
med flera lärcaféer och levande bibliotek. 

Uppdrag/mål: 

Existentiell hälsa och andlig vård 

Enligt plan 

Aktiviteter Analys 

 Arbeta med WHO:s åtta existentiella 
dimensioner 

Arbetet med att stärka den existentiella hälsan har under 
året breddats och utvecklats. Samtalsgrupper kring 
livsfrågor har genomförts med patienter och invånare inom 
psykiatrin, onkologin och i primärvården. Möjligheten till 
existentiell reflektion erbjuds även medarbetare inom 
hälso- och sjukvården. Metodiken för samtalsgrupperna 
bygger på WHO:s folkhälsoenkäter där åtta dimensioner 
med betydelse för den existentiella hälsan har identifierats. 
Insatserna präglas av ett salutogent förhållningssätt som 
främjar nyorientering och upprätthållande av hälsan. En rad 
utbildningstillfällen och seminarier har genomförts lokalt 
och nationellt och ämnet har integrerats i olika 
utbildningsprogram. Existentiell hälsa utgör ett eget 
utvecklingsområde inom det breda folkhälsoarbetet. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Enligt plan 

Aktiviteter Analys 

 Höja den etiska kompetensen hos 
medarbetare och förtroendevalda 

20 personer har genomgått den årliga ”Etikskolan” för nya 
etikombud. 

  Välbesökta lunchsamlingar har genomförts på 
länets tre sjukhus vid totalt tio tillfällen.  

  Etikrådet medverkar regelbundet i 
utbildningsprogram för AT- och ST-läkare samt i 
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Aktiviteter Analys 

den nya decentraliserade läkarutbildningen. 

 Efterfrågan på medverkan i utbildningar och 
seminarier på arbetsplatsnivå är fortsatt stor. 

 Främja samtal och etisk reflektion i 
planering, beslut och daglig verksamhet 

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska 
reflektionen på arbetsplatsnivå. Utöver 
utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet löpande i 
framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker 
bland annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och 
via övriga kommunikationskanaler. 

 Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor 
med etisk anknytning. Behov av etisk vägledning efterfrågas 
kontinuerligt från regionens verksamheter, både i generella 
frågor och i specifika kliniska fall. Skriftliga riktlinjer 
publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se. Under året har 
följande riktlinjer särskilt uppmärksammats och reviderats: 

 Riktlinjer för mötet med patienter i 
receptionslokaler, väntrum och behandlingsrum 

 Gåvor och förmåner från patienter och anhöriga 
till personal inom hälso- och sjukvård och 
tandvård. 

 Arbete med prioriteringar i vården Under hösten har tre samlingar anordnats, en på varje 
sjukhuset, dit både medarbetare och förtroendevalda var 
inbjudna. Hur gör vi eller hur borde vi göra när behoven 
inom sjukvården är större än resurserna?" Vem bestämmer 
hur prioriteringarna ska göras? Vem ska stå tillbaka? Kan vi 
prioritera på ett ”rättvist” sätt? Föreläsare var Eva 
Arvidsson, allmänläkare och medicine doktor, som 
disputerat på ämnet prioriteringar i primärvården. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

 Tillgänglig vård Läkarrekrytering, kapacitets- och produktionsplanering, 
arbete med förändrade arbetsrutiner, utbildningsinsatser 
avseende registrerings- och dokumentationsrutiner är 
exempel på pågående aktiviteter för en förbättrad 
tillgänglighet. Andra exempel är framtagna handlingsplaner 
inom röntgen avseende områdena mammografi samt MR. 

Nya kömiljarden gav Region Jönköpings län ett stort 
resurstillskott under hösten. En plan togs fram för 
satsningar inom tillgänglighetsområdet. Inför 2020 kommer 
ytterligare pengar i kömiljarden - planering för fördelning 
och användningen av dessa medel pågår. 

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt arbete med närakuter Sammanfattningsvis har arbetet med de tre gemensamma 
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Aktiviteter Analys 

Närakuterna fortlöpt som förväntat under året. 

Namnändring från Jourcentral till Närakut är genomförd. 

Flytt av Närakut Jönköping är genomförd och verksamheten 
har varit igång ett år i de nya lokalerna. Samtal har förts 
under året med utsedda skyddsombud gällande 
arbetsmiljö. Riskbedömning har genomförts i samverkan 
där planerade åtgärder i stort är genomförda. Beslut från 
Arbetsmiljöverket har ännu inte inkommit. 

Organisationsförändringen som ledde till att varje 
vårdcentral har vårdgivaransvaret på aktuellt pass har 
fungerat som planerat. Samverkan och uppföljning sker 
även regelbundet mellan primärvårdsenheten och 
samordnarna. 

Besöksstatistik för de tre Närakuterna följs månatligen och 
ligger i nivå jämfört med föregående år. 

Uppdrag/mål: 

Fast vårdkontakt 

Aktiviteter Analys 

 Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Personer med behov av samordning får fast vårdkontakt i 
samband med utskrivning från sjukhus. Det är 
vårdsamordnare på listad vårdcentral som är fast 
vårdkontakt under den processen. Arbete pågår för att 
sprida arbetssätt även till personer med behov av 
samordning som får vård hemma. 

Uppdrag/mål: 

Mobila närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

 Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Spridning av arbetssätt förstärkt samverkan mellan 
vårdcentral och kommunernas hemsjukvård med 
Estherteam pågår i länet. Ny överenskommelse tas fram när 
det gäller samverkan när Esther är hemma. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

 Implementering av ehälsa (IT) ska ske på 
ett kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

Under 2019 genomfördes ett flertal insatser kopplat till 
digitala vårdmöten och första linjens digitala vård, 
exempelvis videomöte i specialistvården, pilot på 
Wetterhälsan med automatiserad anamnes och asynkron 
digital dialog med patienter samt upphandling av plattform 
för digitala vårdmöten i primärvården. Införande av 
formulärtjänsten hälsodeklaration inför operation pågår i 
samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

Arbetet med Min vårdplan cancer fortsätter inom fler 
diagnoser och omfattar nu bröstcancer och prostatacancer. 
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Aktiviteter Analys 

Spridningen av iKBT (internet baserad kognitiv beteende 
terapi) löper på bra med ca 1200 startade behandlingar 
under 2019. Under våren genomfördes en stor ombyggnad 
av webbplatsen 1177.se där vi under 2019 haft 3,3 miljoner 
besök från Jönköpings län. 

Journalsystemet Cosmic har uppgraderats vid två tillfällen 
under 2019 och planering pågår för övergång till Cosmics 
beställnings- och svarssystem under 2020. Även införande 
av Cosmics mobila lösning pågår. 

 Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i 
Sverige på digitala tjänster och stödsystem 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli bäst i 
Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas in i arbetet 
om framtidens hälso- och sjukvård. En workshop är 
genomförd där flera exempel togs upp på behov av 
digitalisering. Under året har flera olika tester genomförs 
för att utveckla t ex digitala vårdbesök. Planering för mobila 
lösningar pågår. Under 2020 planeras för fortsatt spridning 
av flera olika digitala lösningar. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Utbildning av ledare till Lärcafé har genomförts vid 6 
tillfällen under året i hela länet. Deltagare på utbildningarna 
har varit från specialistvården, primärvården samt 
patientföreningar. Fram till nu har vi cirka 70 ledare 
utbildade i länet. 

Koordinatorer för Lärcafé är tillsatta, en i Jönköping, en i 
Eksjö och en i Värnamo. Arbete pågår att ta fram innehåll 
och funktion för denna roll. 

Uppdrag/mål: 

Plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla den nära vården Arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och 
den nära vården har påbörjats under året. Workshopar är 
genomförda i sjukvårdens ledningsgrupp, samt med 
politiker, patientrepresentanter, förtroende valda och 
tjänstemän i maj. Statliga utredningar och 
överenskommelsen om God och nära vård, samt andra 
överenskommelser används också som underlag till 
uppdraget. 

Planen ska omfatta hur omställningen till mer nära vård ska 
genomföras, inklusive kompetensförsörjning och 
investeringar. Digitaliseringen och ehälsans alla möjligheter 
blir en viktig del i arbetet. Ett delprojekt skapas för att även 
ta fram en plan hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång 
sikt. 

En projektledare tillsattes efter sommaren och arbetat har 
påbörjats. Uppdraget innebär att genomföra en nuläges 
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Aktiviteter Analys 

analys och ta fram en plan med en inriktning för framtidens 
hälso- och sjukvård utifrån Budget och verksamhetsplan 
2019 och 2020. . 

Framgångsfaktorer: 

Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Vid förändring eller utveckling av verksamheter bör frågan alltid ställas om 

beslutet/aktiviteten/projektet är inkluderande för personer med funktionsnedsättning (nedsatt 

syn-, hörsel-, kognition, rörelseförmåga eller nedsättning p.g.a. medicinska orsaker). 

Verksamheter inom Region Jönköpings län har följts upp på ett strukturerat sätt under 2019 

utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Det är dock viktigt att perspektivet finns med redan vid 

planering och beslut. 

För en person med funktionsnedsättning uppstår funktionshindret i mötet med omgivningen 

och kan avgöra hur hindrande funktionsnedsättningen blir. Alla människor, oavsett 

funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta 

del av mänskliga rättigheter. Tillgängligheten behöver beaktas och säkerställas för att 

personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till: 

 den fysiska miljön 

 transporter 

 information och kommunikation, 

 informations- och kommunikationsteknik (IT) samt IT- system 

 service och utbud av tjänster som erbjuds allmänhet 

Aktiviteter Analys 

 Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Under 2019 har tio verksamheter fördelat på tolv grupper 
genomgått hbtq-diplomering. Därutöver har fyra grupper 
AT-läkare (ca 20/grupp) genomgått enskild hbtq-
diplomering. Under året har tre Catch-up utbildningar för 
nyanställd personal på redan diplomerade verksamheter 
genomförts. En verksamhet har genomgått omdiplomering 
(genomförs för de verksamheter som hbtq-diplomerat sig 
för mer än tre år sedan). Under året har även fem större 
föreläsningar i ämnet genomförts, sammanlagt för drygt 
500 personer. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

 Hälsoundersökningar Årets hälsoundersökningar för nyanlända har genomförts 
kontinuerligt. 

 Anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård 

Hälsokommunikationen med nyanlända i länet har 
utvecklats och stärkts under 2019. Den generella 
hälsoskolan når ca 1500 nyanlända per år och har 
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Aktiviteter Analys 

etablerats i såväl verksamheter inom Region Jönköpings län 
och länets kommuner, som inom civilsamhällets 
mötesplatser. Tandvård har introducerats som ett nytt 
ämne i skolan. 

Under året har en diabetesskola startats i samarbete med 
ett flertal vårdcentraler i länet. 120 invånare har deltagit 
under året. Även en smärtskola påbörjades i november 
månad och kommer att utvärderas under början av 2020. 

 Fortsatt samverkan och samarbete 
tillsammans med kommuner 

Länsstyrelsen har finansierat ett projekt under 2018-2019 
som fokuserar på familjehälsa i kommuner och närområden 
där det finns behov av att nå nyanlända invånare. Länets 
hälsokommunikatörer har intervjuat invånare i dessa 
områden och har i samverkan med Jönköpings kommun, 
Vetlanda kommun, Gislaveds kommun och Nässjö kommun 
startat aktiviteter för att stärka hälsan utifrån de behov som 
framkom. Projektledare från Nässjö kommun genomför 
utvärdering av projektet. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Din Inre Styrka Aktiveras (DISA) - Utvärdering genomfördes 
med DISA-gruppledare vt 2019: Det finns 80 DISA-
gruppledare utbildade i länet varav 40/80 gruppledare har 
svarat på enkät. Enkäten visade på att 98 grupper har 
genomförts med uppskattningsvis 1000-1500 elever 
Nästa utbildning är planerad till februari 2020 

Dansa utan krav! Mellan år 2015-2019 har nio av tretton 
kommuner i länet genomfört interventionsgrupp med 
sammanlagt 200-250 tjejer. Våren 2020 kommer 4 
kommuner att fortsätta erbjuda interventionen. 

Mindfulness - Sju skolor och minst 14 grupper har 
genomförts. På gång framåt är Habo kommun som vill göra 
en mer genomgripande utveckling av Mindfulness i sina 
skolor. 

Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Region Jönköpings län har uppmärksammat behovet av att 
skapa ett Barnskyddsteam som stöd till personal och avsatt 
medel för uppbyggnad under en projekttid på två år, 2018-
2019.  Barnskyddsteamet arbetar konsultativt gentemot 
verksamheterna inom Region Jönköpings län samt utbildar 
hälso- och sjukvårdens personal. Barnskyddsteamet 
samverkar nationellt med berörda myndigheter så som 
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Aktiviteter Analys 

Sveriges kommuner och regioner (SKR), Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga (Nka). 

För att förbättra arbetet och öka kunskapen har 
barnskyddsteamet, öppnat en telefonlinje där man kan nå 
någon från barnskyddsteamet, uppdaterat rutiner för 
orosanmälan och dokumentation samt FAKTA dokument, 
drygt 40 utbildningar, samverkan med socialtjänsten, samt 
byggt en byggt en webbsida på intranätet för att underlätta 
för hälso- och sjukvårdspersonal att hitta information om 
Barnskyddsteamet. 

Ärenden som kommer till Barnskyddsteamet beskriver ofta 
komplicerade situationer med oro för våld och hot men 
även situationer där det finns ett tydligt behov av stöd för 
hälso- och sjukvårdspersonal att få diskutera med någon 
som har kompetens inom området. Arbetet med 
Barnskyddsteam är förlängt, i projektform, under 2020. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Arbetet med in- och utskrivningsprocessen har fortsatt 
under 2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under 
Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad till Reko. 
Upplevelsen är att de nya arbetssätten till stora delar 
fungerar bra. Nationell punktmätning genomfördes under 
november månad där patienter intervjuades. I nuläget har 
inte resultaten presenterats. 

 Trygg och säker vård och omsorg i 
hemmet 

Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att säkra samverkan 
mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. 

Uppdrag/mål: 

Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Arbete för att förbättra äldres psykiska 
hälsa 

Arbetet pågår tillsammans med kommunerna. Ensamhet 
har varit ett av de teman som har lyfts via länets 
pensionärsföreningar och deras hälsoombud. 

Existentiella samtal för äldre har genomförts via ett 
Arvsfondsprojekt i samverkan med Västmanlands län. 
Utvärdering visar på goda resultat. 
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Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen 

Uppdrag/mål: 

Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov. 

Aktiviteter Analys 

 Översyn  - solidarisk finansiering av barn 
och ungdomar 

En gemensam central budgetpost har inrättats. Utvärdering 
kommer att ske efter 2019 för eventuell justering till 2020. 

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömni
ngar) 

90 % 94 % Vissa äldre och vissa personer med funktionsnedsättning 
har, med giltigt intyg om Nödvändig tandvård, rätt till 
tandvårdsstöd. Det omfattar bland annat kostnadsfri 
munhälsobedömning (kallas även uppsökande tandvård) 
och tandvård till samma kostnad som sjukvård. Cirka 6 900 
personer är berättigade till uppsökande tandvård. Av dessa 
tackade 4 336 ja och 94 procent av dem som tackat ja har 
fått ett besök det innebär att målet är uppfyllt även 2019. 

  
Andel berättigade 
till nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

54 % 58 % De personer som är berättigade till uppsökande tandvård 
har rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som 
gäller inom hälso- och sjukvård. Under 2019 använde cirka 
3 970 personer sitt intyg för nödvändig tandvård. De 
berättigade personerna finns i särskilda boenden, är 
hemsjukvårdspatienter eller omfattas av lagen om stöd och 
service till funktionshindrade. För att nå fler behöver 
tandvården samverka ytterligare med den övriga vården. 
Det är vårdpersonalens ansvar att bistå med munvård och 
se till att den som blivit rekommenderad nödvändig 
tandvård också får den utförd. 
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Strategiska mål: 

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för 

en jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår enligt Hållbar 
utvecklingsprogram. I arbetet med det nya 
hållbarhetsprogrammet som börjar gälla har området social 
hållbarhet/vi är till för alla stort fokus och här tas delmål 
och aktiviteter/handlingsplan fram. 

Uppdrag/mål: 

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt. 

Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt. 

Uppdrag/mål: 

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i 
social hållbarhet inom ramen för Agenda 
2030. 

Styrgrupp för social hållbarhet leds av HR-direktör och 
Folkhälsochef. I arbetsgruppen som arbetar med området 
social hållbarhet/vi är till för alla i det nya 
hållbarhetsprogrammet finns kompetenser inom bl.a. 
jämställdhet, HBTQ, HR, integration och 
funktionsnedsättningar. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen 

- Barnbokslut 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en handlingsplan för arbetet med 
Barnbokslut 

Modell för Barnbokslut är framtagen. 

Uppdrag/mål: 

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala 

klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god 

levnadsmiljö. 

Arbete pågår inom ramen för Agenda 2030 och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
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Uppdrag/mål: 

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform 

Aktiviteter Analys 

Arbete med demokratifrågorna bedrivs 
utifrån uppdrag från regionstyrelsen 

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för 
demokratifrågor och kan ge uppdrag utöver pågående 
arbete som samverkan med organisationer och föreningar 
samt bidragsgivning. Inga ytterligare uppdrag har lämnats 
från regionstyrelsen inom området demokratifrågor. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 

Grundutbildning och stöd till hälso- och sjukvårdens 
rådgivning för levnadsvanor har fortsatt. Personlig 
rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare 
och FaR-samordnare har kompletterats med digitala stöd 
och då framför allt via Stöd och behandlingsplattformen 
1177 Mina vårdtjänster. 

Rutiner och arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför 
operation har införts och samverkan har skett inom 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa 
har löpt på. 

Under 2019 har de flesta kommuner i länet haft aktiviteter i 
samband med äldresäkerhetsveckan. Under året har 12 
föreläsningar i ämnet fallprevention genomförts riktat till 
patientföreningar i länet. 

Satsningen FUNK (Folkhälsoenkät ung + Kultur) handlar om 
att fånga upp ungas röster kring resultatet av 
folkhälsoenkät ung. De unga har utifrån resultatet valt de 
tema de vill fördjupa sig i och har med olika kulturuttryck 
tolkat och bearbetat detta vilket har mynnat ut i 
teaterföreställningar, scenisk framställning med 
ungdomskör samt utställning utifrån ett novellprojekt. 
Merparten av projekten har gestaltat ungas psykisk hälsa 
och ohälsa. 

Kultur för hälsa konferens genomfördes februari 2019 med 
140 anmälda. 

Dans för dig med Parkinson erbjuds i Jönköping, Nässjö och 
Värnamo. Utvärdering genomförs kontinuerligt och visar på 
att insatsen behövs och är uppskattad. Sommaren 2019 
genomfördes nationellt dansläger. En kvalitativ 
forskningsstudie har genomförts av Jönköping University för 
att utvärdera hälso-relaterade effekter av dans för personer 
med Parkinson. 

Rehab-dans för dig med stroke genomförs sedan januari 
2019 och har pågått under året. Sammanlagt har 30 
danstillfällen genomförts. 

Alla skolsköterskor genomför hälsosamtal med sina elever 
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Aktiviteter Analys 

på respektive skola och i sin kommun 4 gånger under 
elevens skolgång. Enkäterna som finns framtagna för att ha 
som underlag vid hälsosamtalen har sedan 2018 varit 
digitala. 

Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Under 2019 har 
nätverket bland annat nyttjats för medfinansiering och 
spridning av nya arbetssätt inom området levnadsvanor. 

Inom området sexuell hälsa har bland annat digital 
marknadsföring för Dubbelt Skydd genomförts, med 
särskild målgrupp unga män. 

 Handlingsplan för jämlik hälsa. Genom länets handlingsplan för jämlik hälsa genomfördes 
55 aktiviteter under 2018-2019 och sammantaget förväntas 
dessa bidra till bättre livsvillkor och minskade skillnader i 
hälsa i Jönköpings län. Kortsiktiga resultat är exempelvis att 
arbetssätt och koncept har prövats och spridits i länet, 
kompetensstöd har genomförs samt att konkreta 
samverkansmodeller har omsatts i högre grad än innan. 

Ca 25 aktiviteter av 55 har direkt eller indirekt påverkan på 
psykisk hälsa för befolkningen i stort eller för olika 
målgrupper. 

Exempel på aktiviteter är metodstöd inom psykisk hälsa till 
länets skolor, uppbyggnad av självhjälpsgrupper, livscaféer 
för unga vuxna, förstärkning av länets familjecentraler och 
ungdomsmottagningar, hälsokommunikatörer för stöd till 
nyanländas hälsa, aktivitetsutbud för äldres hälsa samt 
spridning av Passion för livet (äldre). 

Under slutet av 2019 på börjades planering av 
revideringsarbete av handlingsplanen som kommer att pågå 
under 2020. 

 Utvärdering av hälsosamtal Utvärderingen av hälsosamtalen som erbjuds invånare det 
år de fyller 40-, 50-, 60- och 70 år (samt för 
förstagångsföräldrar via barnhälsovården) redovisas i 
delrapporter. Viss datainsamling beräknas kunna 
genomföras under våren 2020. 

Uppdrag/mål: 

Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog 
form med ansvariga från verksamheterna. 

 Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet 

Fördelningen av 2019 års bidrag gjordes enligt framtagna 
rutiner och nyhet om bidragsfördelning har gjorts internt 
och externt. En översyn av kriterier och rutiner har 
påbörjats i samverkan med Regional utveckling och 
fortsätter under 2020. 
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Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

 Meny till invånare Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget 
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för 
invånarnas hälsa testas, konceptualiseras och sprids i länet. 
Under 2019 lanserades Tobakshjälpen på 1177 där 
invånaren erbjuds behovsanpassade stöd för 
tobaksavvänjning. Samma koncept har börjat byggas även 
inom kostområdet och på tur för pilot står även psykisk 
hälsa/mindfulness. 

2019 påbörjades även processerna i ett spridningsarbete 
för en samverkansmodell för Hälsocenter som bygger på 
lärdomarna från Värnamo kommun som samverkar med 
vårdcentralerna för att förbättra hälsan hos invånare med 
förhöjd risk för framtida sjukdom. Tillsammans med 
Jönköpings kommun finansierar Region Jönköpings län även 
en uppstart av Hälsoguider i fyra av kommunens 
närområden. En samordnare är på plats och har ett första 
förordnande 2020-2021. 

 Utveckling av fler mötesplatser och 
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet 

Hjärtats hus finns nu på flera orter i länet. 

Utbildningssatsning till igångsättare till självhjälpsgrupper 
och ledare till Lärcafé har genomförts under året. Det finns 
nu ca 70 utbildade ledare. 

 Spridning av mötesplatser och hälsocaféer Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö, Värnamo. Planering 
för att öppnas i Tranås januari 2020. Volontärer är ca 25 
stycken knutna till de olika mötesplatserna 

Det finns ca 50 personer i länet som medverkar i Levande 
bibliotek och Peer support. 

Uppdrag/mål: 

Rehabilitering - återgång i arbete 

Aktiviteter Analys 

 Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) Målgruppen för Kultur Understödd Rehabilitering (KUR) är 
personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller för 
ospecifik smärta. Patienten kommer till KUR via remiss från 
primärvården eller öppenpsykiatriska mottagningen. 

KUR genomförs samverkan med aktuell kommun. Region 
Jönköpings län och respektive kommun delar på kostnaden. 
Under 2019 har sju KUR-grupper genomförts i sex av länets 
kommuner (ca 60 patienter/deltagare). 

Det finns ett stort intresse nationellt för 
samverkansmodellen. Forskning pågår sedan 2017. 
Datainsamlingen beräknas vara färdig 2021. 

 Naturunderstödd grön rehabilitering Verksamheten erbjuder och genomför stöd till invånare 
med psykisk ohälsa/utmattning. Under året har 
verksamheten haft personella utmaningar. Målsättning är 
att lansera en delvis ny verksamhet- med fokus på att 
kunna erbjuda Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att 
förebygga psykisk ohälsa. 
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Uppdrag/mål: 

Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en handlingsplan för utveckling 
kring livsstilsutmaning 

Under året har delar som kan ingå i Livsstilsutmaningen 
vuxit fram (t.ex. samverkansmodell för hälsocenter, 
hälsoguider i närsamhället och utökad 
hälsokommunikation). Inför 2020 har uppdraget och ansvar 
för genomförande tydliggjorts och en handlingsplan som 
inkluderar tidsplan och budget tas fram. En viktig 
utgångspunkt är samverkan med länets kommuner. 

Uppdrag/mål: 

Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund Översyn har påbörjats i samverkan mellan Jönköpings 
kommun och Region Jönköpings län. Arbetet kommer att 
följas bland annat i kommundirektörsgruppen. Rapporten 
kommer slutligen att delges Kommunalt forum. 

Uppdrag/mål: 

Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Gemensam handlingsplan för hälsa Strategigrupp barn har under 2019 formerat en samverkan 
med Skottland och Cincinatti Children Hospital, med syfte 
att förbättra barn och ungas hälsa i länet. Tre 
förbättringsområden är valda utifrån SKR:s satsning Strategi 
för hälsa: Fullföljda studier, fysisk aktivitet och 
psykisk/mental hälsa. 

Inventering av vad som redan görs i länets kommuner är 
genomförd och prioritering av gemensamma 
förbättringskoncept för fortsatt arbete pågår med 
målsättningen att under våren 2020 komma igång med 
praktiskt förbättringsarbete. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

 Säker vård alla gånger Arbetet har löpt på enligt plan och sammanfattas i 
patientsäkerhetsberättelsen. 
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Aktiviteter Analys 

 Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Planering och upplägg för 2019 års 
patientsäkerhetsberättelse har gått enligt plan. 

 Genomför patientsäkerhetsronder Planering för patientsäkerhetsronder våren 2020 pågår. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialogerna har genomförts under hösten 
enligt plan i samband med verksamhetsuppföljningarna. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla arbetssätt och uppföljning av 
strategiska fokusområden 

Inom flera områden pågår aktiviteter och mätningar inom 
de strategiska fokusområdena. Planering och arbete för att 
samla mätningar i Stratsys pågår. 

Arbetet görs i förhållande till det patientsäkerhetsarbete 
som sker nationellt inom kunskapsstyrningen. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Indikatorer i öppna 
jämförelser 

60 % 44 % Region Jönköpings län ligger fortfarande på en andra plats i 
den totala jämförelsen av mått i Öppna Jämförelser. 
Däremot har resultatet sjunkit något jämfört med tidigare 
år. 

 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla kunskapsstyrning utifrån 
nationell och sjukvårdsregional modell 

En utveckling och anpassning av regionens 
kunskapsorganisation (medicinska programgrupper, Fakta-
grupper och processgrupper) till Nationellt system för 
kunskapsstyrning har påbörjats. Anpassningen ska 
säkerställa Region Jönköping läns förmåga att komplettera 
och implementera nationella vårdprogram, vårdriktlinjer 
och standardiserade vårdförlopp. 

 Följer den nationella utveckling och 
genomför lokala anpassningar vid behov 

Sjukvårdsregionerna har inte klarat revideringsmålet att det 
senast 31 december 2019 ska finnas aktuella nationella 
rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
(NKK). Arbetet med ersätta regionens allmänna kliniska 
kunskapsstöd Fakta har därför fördröjts. Nationella 
rekommendationer och regionens tillägg i NKK ska 
integreras i webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. 
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Aktiviteter Analys 

 Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i 
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och sjukvård. 
Register centrum sydost (RCSO) har som komplement till 
det nationella uppdraget fått ett uppdrag att stödja 
huvudmännen i kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i 
sjukvårdsregionen 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och implementera riktlinje för 
utredning och uppföljning vid 
demenssjukdomar 

Har genomförts. 

Uppdrag/mål: 

Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

 Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet fortsätter med att en utsedd arbetsgrupp arbetar 
med det underlaget som kom fram under workshopar med 
verksamhetschefer. 

Uppdrag/mål: 

Alternativ till våld (ATV) 

Aktiviteter Analys 

Planering för fortsatt arbete med ATV för 
våldsutsatta 

Utvärderingen har genomförts. Ett fortsatt arbete planeras 
inom verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik. 

Uppdrag/mål: 

Funktionshinderområdet 

Aktiviteter Analys 

 Skapa jämlika förutsättningar och en 
jämlik vård/hälsa 

Folkhälsa och kommunal utveckling har gemensamt lyft 
funktionsnedsättning som ett tema i ledningssystemet för 
samverkan med länets kommuner. 

Förbättringsområden lyfts fram i samband med 
revideringen av hållbarhetsprogrammet. 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet 
sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 
ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder 
4 ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma 
aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc. 
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Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder för att minska polyfarmaci. Utvärdering av läkemedelsgenomgångar har genomförts 
som examensarbete. Undersöker möjligheten att ännu 
bättre utnyttja Cosmic för att följa upp vissa 
läkemedelsgrupper. Parametern antal läkemedel per 
patient är inte tillräckligt bra, och att driva den frågan 
alltför mycket kan leda till att även läkemedel som 
patienten har stor nytta av kan komma att ifrågasättas. 
Region Jönköping län har bra resultat vad avser undvikbar 
slutenvård, tillstånd som behöver medicinering. Grupper 
där särskild uppföljning skulle kunna ske är 
sömnmedicinering, antidepressiva, smärtlindring och 
protonpumpshämmare. Tillstånd där det kan bli en fortsatt 
medicinering, som då regelbundet borde följas upp. 

Läkemedelsbehandling på rätt indikation Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller nationella 
riktlinjer. Undersöker möjligheterna att ytterligare utnyttja 
Cosmic för uppföljning. 

Uppdrag/mål: 

Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av vaccinationstäckningen i 
länet 

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet, 97 % av länets tvååringar är 
fullvaccinerade. Influensavaccinationskampanjen för 
säsongen 2019/2020 pågår och ett rekordstort antal 
vaccindoser är beställda. Det är dock för tidigt att veta 
vilken täckningsgrad vi kommer att uppnå. Förra säsongen 
(2018/2019) vaccinerades 64 % av befolkningen över 65 år, 
vilket var bäst i Sverige (rikssnittet låg på 52 %). 

 Samlat vaccinationspaket för länets 70-
åringar och äldre har beretts för beslut under 
2018 

Pilotprojekt genomfört under hösten 2018 föll väl ut och 
förberedelser för breddinförande är gjorda. Vi inväntar att 
det kunskapsunderlag som Folkhälsomyndigheten håller på 
att ta fram, och som innehåller hälsoekonomiska 
beräkningar för svenska förhållanden, skall bli klart. Detta 
utlovades under hösten, men är ännu ej publicerat. 

Uppdrag/mål: 

Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

 Planläggning, utbildning och övningar Planeringsarbete och kartläggning civilt försvar pågår 
utifrån överenskommelser med MSB samt 
Socialdepartementet. Planering inför totalförsvarsövning 
2020 pågår. Under 2019 har fokus legat på utbildning och 
övning för särskild sjukvårdsledning. De lokala särskilda 
sjukvårdsledningarna på sjukhusen har deltagit i 2 övningar 
per sjukhus under hösten vilket kommer att fortgå under 
2020. Krisledningsnämnden har deltagit i utbildning/övning. 
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Aktiviteter Analys 

Regional grundkurs i katastrofmedicin har genomförts, samt 
övning i sanering har genomförts för 
akutmottagningspersonal. 

 Risk och sårbarhetsanalyser Region Jönköpings läns samlade risk och sårbarhetsanalys 
har sammanställts och redovisats. 

 Tjänsteman i beredskap Under 2019 har det varit 294 unika TiB larm samt 212 larm 
via paratus där TiB aktiverats. TiB har tagit beslut om 
särskild händelse vid 8 tillfällen, den regionala särskilda 
sjukvårdsledningen har aktiverats vid 5 av dessa händelser. 

De 5 vanligaste larmen är: 

 vårdplatsbrist intern 70/ extern 44 =144 

 driftstörningar 53, varav 6 externa 

 ambulansfrågor 21 

 trafikolycka flera drabbade 17 

 polisiära händelser 10 

Civilt försvar Under 2019 har arbetet pågått utifrån överenskommelser 
med MSB och SKR samt socialdepartementet, Fokus på 
uppgifterna är att kartlägga inom befintlig verksamhet samt 
kunskapshöjning för nyckelfunktioner inom civilt försvar. 
överenskommelserna fortsätter under 2020. under året har 
planeringsarbeten för regionens deltagande i 
totalförsvarsövning pågått. 

Uppdrag/mål: 

Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Flera aktiviteter pågår via strategigrupp barn och unga: 

 Användandet av formuläret ”Mitt barn” som ett 
verktyg i samverkan har följts upp. (För barn i 
åldrarna 2 ½ år och 4 år). 

 Ett digitalt webbstöd för skolans hälsosamtal är 
framtaget och används i hälften av länets 
kommuner och privata skolhuvudmän.  

 För att barn ska få psykologisk utredning på rätt 
nivå har psykologbilagans del gällande 
överenskommelsen mellan skola/elevhälsan följts 
upp reviderats. 

 Barnahus har sedan 2017 ingått i ett nationellt 
projekt i Allmänna barnahusets regi. Projektet 
avslutades i juni 2019 och resultatet av projektet 
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Aktiviteter Analys 

ska fungera som modell för övriga län i Sverige. 

 Antalet kommuner där ungdomar har tillgång till 
fysisk Ungdomsmottagning har ökat från 10 till 12 
kommuner. Insatser har också gjorts på 
Ungdomsmottagning online, utbildning i och 
utvärdering av Sexit. 

 Arbetsgrupper har under 2019 presenterat de 
sammanställda avvikelserna i samverkan för 
strategigrupp barn och unga. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter 
och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar och de 
krav på prestation som funnits tidigare år. Kraven har 
varierat mellan åren. Samordnas och leds i berörd 
strategigrupp. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

God samverkan med kommunerna i Strategigrupp Äldres 
olika områden och processer. Under hösten prioriteras 
demensområdet, palliativ vård samt Trygg och säker vård 
och omsorg. Satsningar med hälsofrämjande insatser görs 
och äldres psykiska hälsa prioriteras. 

Exempel på aktiviteter: 

 En länsövergripande grupp i Hälsofrämjande och 
förbyggande för äldre har startat upp.  

 Förberedelser pågår för att genomföra Palliativa 
veckan hösten 2020. 

 Chefsdag REKO hade temat "Att samverka optimalt 
för dem vi är till för - hur vässar vi våra arbetssätt 
tillsammans". 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för strategi för eHälsa En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen 
är det framtaget ett antal övergripande mål och aktiviteter 
som strategigrupperna jobbar vidare med. Exempelvis hur 
man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för 
att öka trygghet och självständighet samt avlasta för 
personalen. Under hösten har arbete i samverkan med 
strategigrupperna påbörjats. Ny workshop planeras för 
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Aktiviteter Analys 

våren 2020. Arbete pågår även med exempelvis att 
ytterligare utöka användningen av digitala mötesformer vid 
vårdplanering i samverkan, samt att öka användningen av 
UM-online. 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling och uppföljning av löften för 
alla patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp inom 
cancer 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 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) ses nu som en del i det 
ordinarie arbetssättet. 

Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt 
utifrån patienternas väg i vården. Går nu in i utvecklingsfas. 
Mål att följa inom området Cancervård är de nationella 
målen för år 2020 gällande SVF: 

 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos 
ska ha utretts via SVF. Region Jönköpings län når 
idag 76 %. Variation finns mellan förloppen. 
Uppföljning sker även inom resp. 
verksamhetsområde. 

 80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått 
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart 
inom fastställd ledtid. Region Jönköpings län ligger 
på 38.8 %. 

Region Jönköpings län arbetar med att skapa 
förutsättningar för en generisk modell för processorienterat 
arbetssätt med målsättning att skapa ett regiongemensamt 
angreppssätt med möjlighet att kunna användas inom hela 
vårdens verksamhet. Under 2019 har fyra områden utsetts 
att vara pilotområden: Lungcancer, prostatacancer, 
gynekologisk cancer, tjock- och ändtarmscancer. 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

 Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % 45,1 % Några avdelningar har ett högt resande med egen bil och 
analys har skett varför det är så. I något fall har det handlat 
om okunskap kring resepolicy och poolbilsanvändning. I ett 
fall avser resorna personer som inte är anställda av Region 
Jönköpings län, exempel är i verksamheterna med 
hälsocaféer, levande bibliotek. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % 0,1 % Tjänsteresor med poolbil och hyrbil har inte minskat men 
heller inte ökat. Resande med poolbil betraktas som bättre 
än resande med egen bil. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-20 % -50 % Målet uppnått. Detta resande har minskat stadigt sedan 
2017 och befinner sig för närvarande på en låg nivå. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

-28 % -18 % Målet ej uppnått, men trenden är ett minskat resande med 
utrikesflyg. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att i första hand använda 
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala 
möten. 

Många verksamheter inom Regionledningskontoret är 
länsövergripande där det är nödvändigt att vi ibland finns 
på plats i våra verksamheter. Under året har informerats 
om gällande resepolicy. 

Fortsatt omställning till högre andel digitala 
möten. 

Användandet av digitala möten ökar. Både att alla i mötet 
deltar digitalt och att några av mötesdeltagarna, som har 
längre resväg, deltar digitalt och övriga möts fysiskt. 
Fortfarande kan det finnas tekniska hinder och ovana som 
behöver lösas för att digitala möten ska öka ytterligare. 

Undvika inrikes flygresor genom omställning 
till digitala möten samt välja tåg som 
transportmedel 

Dessa resor har minskat stadigt sedan 2017 och resandet 
befinner sig i nuläget på en låg nivå. 

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla 
resor utomlands, höja andelen digitala möten 
samt om möjligt använda andra färdmedel. 

Trenden visar på ett minskat resande med utrikesflyg. 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Arbete pågår med att öka användning av webb- och 
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska 
möten används i första hand pool-bilar. 

 Samordna mötestider och samåkning 
(handlingsplan reseanalys) 

Någon central samordning av mötestider har inte 
genomförts för 2019, i viss mån sker samåkning från andra 
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Aktiviteter Analys 

delar av länet när man ska på sammanträden i Jönköping. 
Uppmaning görs till förtroendevalda att samåka. 

 Utreda subventionerat kollektivtrafikkort 
till medarbetare (handlingsplan reseanalys) 

Beslut om satsning finns i budget 2020. 

 Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och 
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10 % av 
medarbetarna har en förmånscykel. 

 Öka kunskapsnivån kring virtuella möten 
(handlingsplan reseanalys) 

Idag erbjuder Region Jönköpings län två möjligheter - Skype 
och/eller Cisco Meeting. På intranätet finns sidor med 
information vid sökning på "Resfria möten". 

Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 

investeringar och upphandlingar. 

Aktiviteter Analys 

 Genomföra hälsoekonomiska beräkningar En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån den 
artikel som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring 
hälsosamtal bland vuxna. 

Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och 
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området 
samhällsekonomisk utvärdering har startats. Under året 
genomfördes en seminarieserie vars primära syfte var att 
öka kunskaperna om hur man kan utvärdera hur väl olika 
typer av insatser, inom främst den offentliga sektorn, 
fungerar. En temadag har genomförts där deltagarna fick 
veta mer om sociala investeringar och sociala innovationer. 

Uppdrag/mål: 

Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 

organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av 

verksamheten 

Aktiviteter Analys 

Hållbart utvecklingsprogram och målen i 
Agenda 2030 ska genomsyra hela 
verksamheten 

Arbete med hållbart utvecklingsprogram pågår. Agenda 
2030 genomsyrar den Regionala utvecklingsstrategin som 
beslutades i december 2019. 

Agenda 2030 har varit en del i Nätverk för engagerat 
ledarskap under våren samt lyftes på Chefsdagen som 
genomfördes för alla chefer i Region Jönköpings län på 
Spira i början av maj. 
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Framgångsfaktorer: 

Vi är socialt hållbara 

Uppdrag/mål: 

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 

Arbete pågår med att ta fram en finansieringsstrategi som 
visar vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha för att 
stötta en hållbar utveckling och tillväxt i länet. 

Det nya handläggningssystemet NYPS 2020 är igång. Nytt 
system ger, som en del, bra input till hur hela processen för 
projekthantering där nationella samt regionala indikatorer 
och horisontella kriterier finns. Dessa är obligatoriska att 
fylla i och bygga sitt projekt runt samt att uppföljning kan 
göras på ett bättre sätt för olika indikatorer där vi kan följa 
vårt nationella uppdrag samt vår regionala 
utvecklingsstrategi. 

 Stötta länets näringsliv i insatser riktade 
mot hållbarhet 

Hållbarhet är i den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
ett genomgående perspektiv där alla tre dimensioner är 
implementerat i strategin. I RUS följer vi upp på Agenda 
2030 alla mål med kopplade indikatorer inom varje område. 
Arbete pågår också med att koppla alla våra insatser och 
verktyg till mätbara mål och indikatorer för att tydligt 
genomföra utveckling i länet i enlighet med RUS. 

 Hållbarhetsutbildning via webb med fokus 
på vad medarbetare kan göra 

Pågående utbildningsprogram som under första halvåret 
2020 kommer att revideras 

Uppdrag/mål: 

Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för hållbar 
utveckling - social hållbarhet både avseende 
dem vi är till för och medarbetare. 

Kopplat till hållbarhetsprogrammet finns en arbetsgrupp för 
social hållbarhet som leds av HR-direktör och folkhälsochef. 
Under 2019 har revideringen av hållbarhetsprogrammet 
varit en viktig del i arbetet. Andra fokusområden som har 
stärkts under året är genomförandet av En förälder blir till 
där familjecentraler i länet har genomgått ett program för 
att utveckla sitt arbete med social hållbarhet i 
verksamheten. Jämställdhet, stjärnfamiljer, mångfald etc. 
har integrerats in i det dagliga arbetet. 

HBTQ-diplomeringarna har fortsatt att genomföras i 
verksamheter inom organisationen och för 
samverkanspartners i länet. 

Under året har även insatser inom integrationsområdet, 
funktionsnedsättningar, jämställdhet och våld i nära 
relationer lyfts mer samlat med syfte att underlätta för 
verksamheternas utveckling av arbetet inom social 
hållbarhet. 
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Uppdrag/mål: 

Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

 Webb och informationsmaterial ska 
granskas årligen - mångfald och tillgänglighet 

Vi arbetar systematiskt med såväl tillgänglighet- som 
mångfaldsperspektiven i planeringen av det vi publicerar i 
våra officiella kanaler. Samtliga webbplatser följer 
tillgänglighetsdirektivet. 

 Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I 
den ingår delar av områdena. En särskild 
fördjupningsmodul om kränkande 
särbehandling/likabehandling kommer arbetas fram. 

 Arbetar med CEMR-deklarationen Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete. 

 Alla politiska beslut prövas mot 
barnkonventionen. 

Barnkonventionen blir lag från 2020. Aktiviteten går över i 
det arbetet. 

Uppdrag/mål: 

Integration 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för social 
hållbarhet 

Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit delaktiga i 
genomförandet av workshops med regionens 
verksamheter, med sikte på att stärka det sociala 
perspektivet i det reviderade hållbarhetsprogrammet för 
kommande period. 

I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och 
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års 
chefsträffar.  Social hållbarhet och Agenda 2030 var även 
ett tema vid den årliga chefsträffen på Spira under våren 
2019. 

Särskilda satsningar under året inom social hållbarhet har 
bland annat varit hälsokommunikation för nyanlända, 
verksamhetsstöd inom HBTQ och funktionsnedsättningar. 
En pilot för föräldraskap "En förälder blir till" har 
genomförts" på ett antal familjecentraler i samverkan med 
Länsstyrelsen och länets kommuner. Piloten visar goda 
resultat och förslag på spridning har börjat byggas. 

Under året har arbetet fortsatt att se till att övergripande 
processer motsvarar krav utifrån icke-diskriminering och se 
till att dessa efterföljs. I rekryteringsprocessen handlar det 
exempelvis om icke-diskriminerande utformning av 
annonser och att kalla både kvinnor och män till intervju 
oavsett härkomst. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad 
rekrytering säkerställer att rätt kunskap och kompetens 
efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Särskilda Insatser för skapa attraktiva och inkluderande 
arbetsplatser har initierats inom VoS. Ledarseminarium för 
samtliga chefer avseende interkulturellt ledarskap och 
interkulturell kommunikation med utbildare från 
Jönköpings University. I samband med det har även ett 
projektarbete inletts för att genomföra workshops i ämnet 
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Aktiviteter Analys 

för samtliga medarbetare. 

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 
(recept/1000 inv) 

260 272 Antibiotikareceptförskrivningen minskade under året. 
Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det 
nationella målet på 250 recept per 1000 invånare och år. 

Strategiska mål: 

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: 

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och 

arbetssätt. 

Aktiviteter Analys 

Allt arbete bedrivs så att 
samverkansmöjligheter tas till vara. 

I Regionens hus pågår ett arbete för att utforma 
aktivitetsbaserade arbetsplatser som ska underlätta och 
stimulera teamarbete. Regional utvecklingsavdelningen har 
under året flyttat in i nya lokaler som helt bygger på 
aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Uppdrag/mål: 

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende 

kostnad per invånare inom olika verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

VO Följa upp nyckeltal med fokus på 
kr/invånare samt produktion via databasen 
Kolada. 

Jämförelser med 2018 års data har redovisats. Materialet är 
använt som ett av flera faktaunderlag i samband med 
budgetberedningen inför 2020 års budget. 

Uppdrag/mål: 

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Aktiviteter Analys 

 Kommunikation för ökad kunskap, insyn 
och delaktighet. 

Ett utvecklingsarbete för att identifiera vilka kanaler och 
insatser som ger bäst effekt. har genomfört under 2019 och 
utifrån detta utformas en plan för 2020. 
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Aktiviteter Analys 

Ett antal events och aktiviteter inom 1177-området har 
framgångsrikt genomförts under året, bland annat för att 
öka kunskap och delaktighet i sin egen hälsa via 
invånartjänster. 

 Utveckling av ledarnas kommunikativa 
förmågor 

Arbetet med att utveckla chefernas kommunikativa 
förmågor har pågått under hela 2019. Utbildningar för 
kommunikatörer och HR-chefer har genomförts. Verktyg 
och stödmaterial finns tillgängligt via intranätet. Aktiviteter 
i olika ledningsgrupper har genomförts. 

 Arbeta för att medarbetarna aktivt ska 
söka information 

Utveckling av intranät har pågått under hela 2019. 
Samarbetsrum lanseras i december. 

En funktionell samverkansplattform för alla som arbetar 
med folkhälsa sjukvård lanserades som ersättning för Plus. 
Vårt interna nyhetsflöde "Mina Nyheter" utvecklas ständig 
bland annat genom utökning av taggar som underlättar för 
medarbetarna att följa relevanta ämnes- och 
verksamhetsområden. 

Uppdrag/mål: 

Digitalisering av arbetsprocesser 

Aktiviteter Analys 

 Översyn av processer som går att 
automatisera 

Inom Verksamhetsstöd och service pågår arbete inom t ex 
ekonomiområdet med att automatisera rutinuppgifter. 
Arbete pågår även inom andra områden men ingen samlad 
gemensam plan för arbetet med automatisering finns och 
ingen uppföljning har därmed skett. Detta är ett 
förbättringsområde inför 2020. 

Uppdrag/mål: 

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny 

dataskyddsförordning (GDPR). 

Aktiviteter Analys 

 Införande och spridning av kunskap kring 
GDPR 

Fortlöpande arbete med att GDPR anpassa avtal. Fortsatt 
arbete med gamla avtal som behöver uppdateras. E-
utbildning fortlöpande till medarbetare inom Region 
Jönköpings län 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

Aktiviteter Analys 

VO Processutveckling Pågående utbildning ATP (Advanced Training Program) 
förstärker organisationens förståelse i kunskapsstyrning och 
processutveckling. Inom cancer satsas på 
processledarfunktioner med särskilt fokus på 
processutveckling. 

Uppdrag/mål: 

Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Att bedriva god och relevant forskning inom regionen är viktigt för att utveckla och 

säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda 

förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal, 

strategiplaner, handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra 

förutsättningar för forskning. 

Aktiviteter Analys 

VO Learnovation och CoProduction Samverkans projekt Learnovation har januari 2020 
genomfört sitt sista seminarium. Vårdcentralernas 
ledningsgrupper har deltagit och utvecklat arbetssätt för 
innovation. Arbetet med co-production pågår i en mängd 
områden och har många komponenter. Centrumbildningen 
på Jönköping Academy utvecklas parallellt med att 
HälsoCafe, Hjärtats Hus och Lärande Bibliotek är viktiga 
stödprocesser i vardags arbetet i vården. 

Framgångsfaktorer: 

Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 

Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland 

annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten. 
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Aktiviteter Analys 

VO Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i 
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet 

Esther coach utbildning genomförs i år med 5 kommuner 
involverade. Esther SimLab har utvecklats till ett koncept 
som sprider sig över hela landet och är i vissa fall integrerat 
med arbetet för patientkontrakt. 

Psykisk hälsa i arbetsmiljön avslutas våren 2020 men där en 
fortsättning planeras. 6 kommuner och regionen har tagit 
fram nya koncept för att stärka den psykiska hälsan i utsatta 
arbetsmiljöer. 

Nätverk för engagerat ledarskap, 3 spår och Framtidens 
ledare, 5 program som fortsatt och påbörjats under hösten 
2019. 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

 Verksamhetsförlagd utbildning Arbetet med den omfattande VFU verksamheten i Region 
Jönköpings län pågår såsom planerat. 

 Studierektorsorganisation Arbetet med att utveckla kursinnehållet i ST-utbildningen. 
Utmaning finns att rekrytera personer som kan ta sig an 
studierektorsuppgifter. 

 Klinisk prövningsenhet De interna processer som utvecklats för att stödja 
genomförande av kliniska prövningar fungerar väl. Det 
pågår ett arbete med att utveckla samverkan med de övriga 
regionerna i sjukvårdsregionen för att utveckla 
gemensamma processer för genomförandefrågor 
(feasibility). Ett utvecklingsarbete har också initierats där vi 
tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen försöker 
utveckla en samverkansmodell för underlätta 
genomförande av kliniska prövningar. Vårt arbete med att 
arbeta systematiskt med kliniska prövningarna har fått en 
hel del positiv uppmärksamhet. 

Skapa en ledningsstruktur för samverkan 
mellan RJL, Jönköping University och 
Linköpings Universitet 

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig 
ledningsstruktur för samverkan mellan Region Jönköpings 
län och JU pågår men tempot i arbetet är lågt. Arbetet har 
varit komplext på grund av att det berört många individer 
på olika nivåer i respektive organisation och i viss mån även 
kommunerna i regionen. Dessutom har nyckelpersoner 
bytts ut i arbetet. 

AT-organisationen Budget för AT-organisation gjord för 2020. Operativt arbete 
löper på bra. BT-planering pågår. 

Läkarprogrammet LiU termin 6 till 11. Projektplaneringen av Läkarprogrammets verksamhet vid 
studieort Jönköping löper på enligt plan och studieortens 
verksamhet går gradvis över till en driftorganisation. 
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Uppdrag/mål: 

Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

 Decentraliserad läkarutbildning i 
samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdraget genomförs på ett bra sätt och enligt plan. 
Planeringsarbete pågår för flytt till nya lokaler och är under 
kontroll. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Det pågår ett arbete med att utveckla 
universitetssjukvården i Region Jönköpings län. Under 2019 
har två universitetssjukvårdsenheter skapats och flera 
ansökningar prövas. 

Uppdrag/mål: 

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 

Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika 

aktiviteter. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 

kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 

ehälsotjänster. 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Vårdgivarwebben "För dig som jobbar med Folkhälsa och 
sjukvård i Jönköpings län" lanserades under 2019 och 
övergår nu i förvaltning. Webbplatsen är en del i 
utvecklingen av Region Jönköpings län nya intranät. 
Ytterligare delleveranser i intranätprojektet är 
Samarbetsrum som lanserades under december månad. 
Vidare har ett utvecklingsarbete med regiongemensamt 
innehåll och ny startsida genomförts under året. Utveckling 
av intranät och kommer att fortsätta under 2020. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Försörjning av vårdpersonal 

Hela regionen är nu certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege 

sker i samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi erbjuder varje år 70 

sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med 

utbildningsanordnare. Varje termin startar nya grupper i det regiongemensamma 

introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU). Programmet genomförs för att 

sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll och är en viktig del i 

kompetensutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Utifrån identifierade kritiska målgrupper arbetas målgruppsplaner fram, syftet är att analysera 

vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för att uppfatta oss som en 

attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla rekryteringsarbetet. 

Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens mot 

verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Enheten arbetar 

med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka 

arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 92 % Målet uppnått. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 87 % Når inte riktigt upp till målet. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt kompetensutveckling Sker på respektive avdelning inom Regionledningskontoret 
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som 
revideras årligen. 

Regionledningskontoret: kompetensplan Kompetensförsörjningsplanering för 
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Aktiviteter Analys 

Regionledningskontoret sker löpande. Vid varje vakans görs 
en prövning kring möjligheter att förändra 
arbetsuppgifter/arbetsfördelning samt vilken kompetens 
som behövs om rekrytering ska ske. 

 Utveckla Nässjö utbildningscentrum Sker genom Vårdcentralerna Bra Liv. 

 Uppföljning av fördelning av 
utbildningsanställningar för sjuksköterskor. 

Verksamheterna fick efterfrågat antal platser för höstens 
intag av utbildningsanställningar. I snitt motsvarande ca 70 
ssk som läser till specialistsjuksköterska med bibehållen 
grundlön. 

 Utreda utökat behov av karriärtjänster Det finns inget ökat behov av fler karriärtjänster i 
nuvarande utformning där det bara omfattar 
allmänsjuksköterskor. Alla tilldelade karriärtjänster är ännu 
inte tillsatta av verksamheterna. Implementering sker 
löpande och i de verksamheter det finns förutsättningar. 
Tillsättning av de kvarvarande karriärtjänsterna beräknas 
ske under 2020. 

 Utreda äldre medarbetares möjlighet att 
fortsätta arbete 

Satsning på pensionerade sjuksköterskelöner har 
genomförs under året. Utredning av vissa modeller för 
nedtrappning med bibehållen lön har gjorts men bedöms 
svår att implementera både på grund av de kostnader och 
brist på arbetade timmar som de innebär. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

 Pröva/utreda nya arbetstidsmodeller Pilotprojekt för arbetstidsmodell 80-10-10 pågår vid 
verksamhetsområde Kirurgi och Medicin i Eksjö och 
Värnamo. Efter avslutad pilot sker utvärdering, eventuell 
bredare implementering samt en bedömning av behov av 
andra modeller. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

4,3 % 3,3 % Målet uppnått. Låg sjukfrånvaro under hela 2019. 

 

Aktiviteter Analys 

Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron minskade inom Regionledningskontoret. 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Arbete pågår inom respektive avdelning inom 
Regionledningskontoret. Varje avdelning anpassar arbetet 
utifrån behoven. 

Kartläggning av löneläget Kartläggning är genomförd. Behov för riktade satsningar för 
att nå målbild och en jämställd lönestruktur är identifierade 
och beslutade i budget för 2020. 

365



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 37(52) 

 

 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande 

värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade. Det är viktigt utifrån 

medarbetares trivsel och är även en konkurrensfördel. 

Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och 

möjligheter för alla är angeläget. Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, 

trakasserier och repressalier. Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett 

stödmaterial för att organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med 

likabehandling och förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. 

Materialet uppmanar till diskussion om konkreta åtgärder. 

På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer 

motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ex. 

rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 

kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

 Översyn av chefers förväntningar och 
förutsättningar 

Projekt pågår både på övergripande nivå för att skapa en 
helhetsbild av chefers förutsättningar och behov. Översyn 
och utveckling av enskilda utbildningar pågår parallellt. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 17 778 tkr Det positiva resultatet förklaras främst av 
statsbidragsmedel från fyra FS projekt som inte nyttjats 
fullt ut +6,9 mnkr och Regional utveckling +7,8 mnkr, vilket 
förklaras av vakanta tjänster och högre projektintäkter. 

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Regionledningskontoret har överskott mot budget, ingen 
handlingsplan upprättas. 

Uppdrag/mål: 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för 
köpt och såld vård 

Översynen har inte kunnat prioriteras under hösten 2019, 
frågan aktualiseras åter 2020 

Uppdrag/mål: 

Översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård 

Inför 2019 gjordes större förändringar i regelboken. Översyn av ersättningssystemet har 

påbörjats. En förändring av ersättningssystemet kan tidigast genomföras vid nästa 

avtalsperiod.  
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REGIONAL UTVECKLING 
Inledning 
Under hela 2019 har det varit stort fokus på revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. 

Strategin har presenterats på styrelse och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga 

sammanhang. Intresset och engagemanget har varit positivt och stor enighet har funnits om strategins 

vikt och betydelse för länets utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt. I december 2019 

togs beslut i Regionfullmäktige om den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035. 

Regional utveckling har fortsatt varit i en förändringsfas då anslagen ökade till enheten för 2019. 

Rekryteringen för flertalet av de nya cheferna inom de olika områdena har genomförts och de flesta av 

dessa har påbörjat sitt arbete. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster som kunnat prioriteras. Under 

sommaren flyttade enheten regional utveckling till nya aktivitetsbaserade lokaler. Trots den korta tiden 

har de utökade resurserna redan börjat bidra till ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan möta 

fler av de nationella uppdragen 

Innovation och företagande 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb 

och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 

jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt 

ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Framgångsfaktorer: 

 Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda. 

 Ökat antal nya företag per 1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i länet 

Prioriterade uppdrag: 

Fokuserad satsning på länets framtida strategi för smart specialisering 

Aktiviteter Analys 

Projekt Framtidens 
äldreboende 

I Jönköpings län och i Småland har vi sedan många år satsat på de 
trärelaterade näringarna och som också utpekats som ett tänkbart 
område för Smart Specialisering i länet. Fokuseringen inleddes på allvar 
runt 2011 när arbetet med framtagandet av den småländska trästrategin 
”Träregion Småland” startades. Med detta som bas har sedan ett 
industridoktorandprogram finansierat av KK-Stiftelsen mot just denna 
sektor dragits igång under Jönköpings Tekniska Högskolas ledning 
(Prowood). Under andra halvåret 2013 startades sedan innovations- och 
vinnväxtmiljön Smart Housing Småland (SHS) som fokuserar mot hållbart 
byggande med basen i trä och glas. 

Under 2018 bestämdes att en gemensam samordnare för både trä- och 
skogsstrategi skulle anställas. Personen var på plats 2019. Det operativa 
arbetet har således precis startats upp, men bl.a. några förstudier har 
genomförts under 2019, varav detta bl.a. lett fram till projektansökningar 
till ERUF. 

För SHS har 2019 till del präglats av den andra internationella 
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Aktiviteter Analys 

utvärderingen som ägde rum i början av hösten. Under hösten har även 
ansökningsförfarandet mot Vinnova och medfinansierande Regioner 
genomförts för den tredje och avslutande fasen av satsningen för den tid 
som SHS utgör del i Vinnovas ”Vinnväxt-program”. 

I Jönköpings län har under 2019 en testbädd initierats i samverkan mellan 
SHS, Jönköping University och Regionen som handlar om ”Framtidens 
äldreboende”. Testbädden arrangerade under 2019 ett seminarium på 
Regionens arena under Almedalsveckan. 

E-merge Projektet bedrivs i tre delprojekt med en samverkanspartner ansvarig för 
respektive del. Delprojekt 1 (JTH) har levererat fördjupad litteraturstudie 
samt en nationell undersökning på företag som angav att de ägnat sig åt 
e-handel. Svarsfrekvensen dock låg och vidare uppföljningsarbete krävs. 
Upparbetade kunskaper överförda som input till delprojekt 3/Science 
Park som har bearbetat 15 företag i pilot 1 och initierat ytterligare 15 
företag i pilot 2. Delprojekt 2 (RJL) har etablerat hemsida, FB-sida, 
anordnat nätverksträffar (en per kvartal) och bearbetat länets 
näringslivschefer inför deras uppsökande arbete (in kind) mot 200 
identifierade potentiella e-handelsföretag. Personellt behöver resurser 
fortfarande tillsättas i delprojekt 2 samt ny delprojektledare rekryteras i 
delprojekt 3. Delprojektledare i delprojekt 1 var föräldraledig under första 
hälften av året. Nu är dock bemanningen fulltalig, inklusive en nyligen 
tillförd doktorand.  

Prioriterade uppdrag: 

Aktivt stödja utvecklingen mot smart industri och affärsdriven miljöutveckling 

Aktiviteter Analys 

Förstudie - Framtidsutmaningar 
i industriklustret i Jönköpings 
län 

Rapporten ”Framtidsutmaningar i industriklustret i Jönköpings län” togs 
fram hösten 2018 och där visades på behovet av kompetens inom 
framförallt digitalisering och automation. Rapportens resultat ingår nu 
som underlag förbeslut om aktiviteter för genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategi (RUS) som beslutades i december 2019. 

Projekt Innovation Runway Regionalfondsprojektet Innovation Runway (IRW) är inne på sin andra 
projektomgång som avslutas under våren 2021. Den första startades 
2015. Projektet som är ett samverkansprojekt mellan Science Park, Almi 
och Jönköping University, handlar om att stödja länets SME-företag i 
deras förnyelsearbete vad gäller innovation och produkt- och/eller 
tjänsteutveckling. Alltfler företag kan nu vittna om konkreta effekter av 
sitt deltagande i IRW i form av t.ex. nya produkter, tjänster eller 
affärsmodeller, vilket i sin tur medfört att andelen företag som vill delta 
ökar. Likaså ökar andelen företag som vill medverka i de öppna 
innovationsprocesserna som utgör del av IRW-konceptet och benämns 
innovations-race. Bland resultaten för 2019 kan nämnas: 116 företag har 
inventerats som nästan är 50 procent mer än budgeterat, bland dessa har 
37 gått vidare och handlingsplaner finns framtagna. 19 företag har 
deltagit i innovations-race. Deltagaravgifter från företagen uppgick till 
nästan 800 000 kr. Studentmedverkan från JU (JTH, JIBS, HLK) har ökat i 
företagskontakterna och i framtagandet av handlingsplaner. Nästan 100 
studenter har medverkat i någon form i projektet, av dessa var över 40 
procent internationella. Sju studenter har startat egna företag och den 
vägen också fått ytterligare uppdrag med deltagande företag. Genomförd 
extern utvärdering visar på en mycket hög kundnöjdhet bland deltagarna. 
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Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar Också under 2019 har affärsutvecklingscheckar erbjudits länets SME-
företag inom områdena Internationalisering, Digitalisering, 
Produktutveckling samt Hållbarhet, de två förstnämnda även med 
finansiering från Tillväxtverket. Under 2019 har totalt 9,5 mnkr funnits 
tillgängligt för dessa checkar. Medlen har utöver Region Jönköpings län 
kommit från Tillväxtverket och Almi. Inför alla ställningstagande om att 
bevilja en inlämnad ansökan, beaktas hållbarhetens alla dimensioner, 
vilket innebär att t.ex. hållbarhetsrelaterade produktutvecklingsinsatser 
hamnar under checken för produktutveckling etc. Under 2019 beviljades 
totalt 37 checkar. 13 checkar beviljades inom internationalisering och 11 
inom digitalisering, 8 st fördelades till produktutveckling och 5 st till 
hållbarhet. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Klustersatsningen Automation Småland (AS) samlar länsföretag som tar 
fram och tillverkar olika former av automationsutrustning mot industrin 
och verkar som integratörer i dessa sammanhang. Satsningen har 
bedrivits sedan 2012 i olika former och med varierad finansiering. Men 
Regionen har alltid i någon form stått bakom satsningen som bedömts 
strategisk för länet vilket bl.a. inneburit att AS lyfts fram mot 
Tillväxtverket inom ramen för den S3-satsning (Smart Specialisering) som 
man drivit. Detta har bl.a. inneburit att klustersatsningen certifierats på 
brons-nivå enligt ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) samt 
beviljats finansiering från Tillväxtverket och Regionen till 
klusterutvecklingsprojektet STURK som drivs till och med år 2020. 

Bland aktiviteter under 2019 kan nämnas ett antal ”Automation Småland 
spanar-möten” som arrangerats vid några tillfällen ofta på 
medlemsföretag och tagit upp aktuella ämnen kopplade till 
medlemmarnas utveckling. En workshop för ledningen av klustret 
arrangerades under inledningen av året då man slog fast den bredare 
inriktningen gällande automation och med en koppling till hela länet 
under devisen ”Genom Automation Småland göra Jönköpings län till en 
stark och attraktiv industriregion”. Under året har även ett antal nya 
medlemmar i länet, företrädesvis runt Jönköping anslutit sig. I december 
arrangerades den 7:e årliga automationskonferensen i Hillerstorp. Även 
denna gång med god uppslutning av såväl länsföretag, aktörer och 
studenter men även motsvarande på nationell nivå. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Kkraft är ett klusterutvecklingsprogram i pilotform kopplat till det 
nationella arbetet med Smart specialisering. 

Prioriterade uppdrag: 

Skapa ett samlat ledningssystem för styrning, ledning och samordning av det 

regionala tillväxtuppdraget 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Arbetet pågår enligt plan och sker parallellt med arbetet utifrån den nya 
regionala utvecklingsstrategin. Ledningssystemet planeras vara klart 
under våren 2020. 
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Prioriterade uppdrag: 

Utveckling av förnybar energikällor 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar 
länets potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när 
det gäller förnybara energikällor har påbörjats.  

Arbete pågår med att ta fram en plan samt innehåll för en förstudie och 
kommer att vara klart under våren 2020. Efter det kommer en 
projektansökan skrivas fram under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Perspektivet en jämställd regional tillväxt ska prägla alla regionala utvecklings- 

och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län på alla områden 

Aktiviteter Analys 

Forum Jämställdhet 5-6 februari 
2020 

 Våren 2020 kommer den nationella konferensen Forum Jämställdhet till 
Jönköping. Tillsammans med Jönköpings kommun står Region Jönköpings 
län för värdskapet och vi har en aktiv roll i det strategiska 
planeringsarbetet. Ett projekt har hanterat de uppgifter som ligger på 
kommunen och RJL. Regionen har haft huvudansvar för kommunikation 
och marknadsföring samt för att planera ett kvällsarrangemang. Projektet 
har haft fokus på att attrahera näringslivet i länet till konferensen och på 
att skapa olika aktiviteter som sedan kan fortsätta efter det att 
konferensen är genomförd. Jämställdhetsplattformen Jäj har t.ex. använts 
och kopplat till den finns aktiviteter som genomförts före, under och ska 
genomföras efter konferensen 

Jämställd regional tillväxt Arbetet på den gemensamma plattformen Jäj har fortgått och bland 
annat har ett frukostseminarium på temat Digitalisering och jämlikhet 
genomförts i september tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
Fler företag och organisationer har under året anslutit sig till Jäj. 
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

Strategiska mål: 

RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, 

sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla 

tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud 

på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva 

infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 

rekreation, kultur och fritid 

Framgångsfaktorer: 

 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar 

 Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet 

 Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet 

 Länsbefolkningen ökar 

 Länet når det nationella bredbandsmålet 2020 

Prioriterade uppdrag: 

Förberedelserna inför nästa nationella- och regionala transportplan påbörjas 

under 2019. 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Arbetet med den regionala transportplanen har startat men inte tagit fart 
ännu i väntan på signaler från det nationella arbetet som inte ännu har 
kommit igång. Inom Regionsamverkan Syd (RSS) har initiativ tagits för att 
upphandla och genomföra förberedande analyser. 

Regional cykelstrategi Arbetet med den regionala cykelstrategin har påbörjats men kommer att 
genomföras till merpart under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Fossilfritt flyg 

Aktiviteter Analys 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Planering har skett för att samla fler aktörer och för att få igång en 
förstudie som närmre ska undersöka förutsättningarna för en testbädd 
inom området fossilfritt flyg. 

Prioriterade uppdrag: 

Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggandet i länet. 

Aktiviteter Analys 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Arbete och diskussion pågår med länets kommuner. I anslutning till 
arbetet med att ta fram handlingsplaner för den regionala 
utvecklingsstrategin har frågan arbetats med. Utifrån det kommer arbete 
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Aktiviteter Analys 

med att analysera vilka tänkbara strukturbilder som kan behövas framåt 
att starta. 

Prioriterade uppdrag: 

Gemensam översiktsplan och strukturplan för länet. 

Aktiviteter Analys 

Strukturbilder GIS-kompetens har rekryterats under hösten och arbetet förväntas 
komma igång under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Nå målen för bredbands- och digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Bredbandsstrategin och Digitaliseringsstrategin antogs i respektive 
nämnd i november. Strategierna tar sin utgångspunkt från de nationella 
strategierna och våra regionala förutsättningar. Dialogmöten med 
kommunerna har genomförts under hösten för att tillsammans se länets 
behov och prioriteringar. Kommunernas inspel, perspektiv och 
prioriteringar fångas upp i strategierna. Under första halvåret 2020 så 
kommer arbetet konkretiseras. Handlingsplaner och aktiviteter kommer 
att tas fram i nära samarbete regionens aktörer.   

Regional bredbandskoordinator Det regionala bredbandskoordinator-uppdraget har fortsatt under året. 
Samverkan med länets kommuner har skett i olika frågor. Flera 
erfarenhetsträffar har skett. Samverkan inom RSS har också skett med 
framförallt fokus på kartläggning. En förlängning av projektet Jönköping 
helt uppkopplat har beslutats så projektet kommer fortsätta under 2020. 
Målet med projektet är att öka framdriften mot de regionala och 
nationella bredbandsmålen. 

Digitaliseringsrådet Verksamhetsplan för 2020-2022 är framtagen och tar utgångsläge från 
tidigare fokusområden. Verksamhetsplanen antogs på 
kommundirektörsmötet i december. Verksamhetsplanen skall 
kompletteras med ett samverkansavtal mellan Digitaliseringsrådet och 
Kommunal utveckling. Samverkansavtalet jobbas fram under Q1 2020 och 
verkar från Q2 2020. Samverkansavtalet skall reglera och tydliggöra 
respektive organisations uppdrag samt identifiera lämpliga 
samarbetsområden. 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner 

Digitaliseringsstrateg är på plats och förstärker vår organisation för att 
kunna fånga upp och få ut kunskap inom digitaliseringen möjligheter. 

Under hösten har strategen bekantats sig med våra aktörer i regionen och 
gjort en kartläggning över den digitala spelplanen som finns. En stor del 
av arbetet har även lagt på arbetet runt vår Digitaliseringsstrategi. 
Strategen tillhör ett nationellt nätverk där samverkan, kunskap och 
hållbar digital utveckling står i fokus. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Ett samarbete har inletts 2019 med Handelshögskolan i Stockholm, 
Jönköping University och Jönköping Academy. Digitalisering i offentlig 
sektor och digitalt kommunengagemang, med syftet att kartlägga de 
effekter digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels 
för interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 

Intervjuer har genomförts med kommunala tjänstemän i forskningssyfte 
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Aktiviteter Analys 

kring digitalt kommunengagemang. Hur går samtalen kring kommunen i 
deras egna kanaler jämfört med andra kanaler? Utfallet av 
forskningsrapporten presenteras under 2020. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Även under 2019 har det funnits checkar inom fyra olika områden att 
söka i Jönköpings län. Av totalt 37 beviljade checkar har 11 st gått till 
SME-företags digitalisering. 

Prioriterade uppdrag: 

Stärka den sociala ekonomin för att skapa ett hållbart samhälle och förbättrade 

förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela länet 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor I avsaknad av ett samlat nationellt beslut om byggandet av nya 
stambanor sker statens insatser, via Trafikverket, på de etapper som i den 
nationella planen finns utpekade för byggstart. Inom ramen för projekt 
Nya Stambanor kommer delprojektet Sträckningsvalsstudie Linköping – 
Jönköping att genomföras. Projektledare för studien blir Region 
Jönköpings län. Projektet pågår och till projektledningen har en 
projektgrupp med representanter från närmast berörda kommuner 
kopplats samt en referensgrupp där också övriga kommuner, 
handelskammaren och länsstyrelsen ingår. Kontinuerlig samverkan sker 
med Trafikverket. Delprojekt kommunikation har också kommit igång och 
plan för både regionala och nationella kommunikationsinsatser har tagits 
fram 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Inom Kommersiell service har sexton särskilda driftstöd till 
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen betalats ut på totalt ca 3,3 
miljoner. De butiker som sökt stödet har alla beviljats då de uppfyller 
kriterierna för stödet som till exempel när det gäller avstånd till andra 
butiker, utbud och omsättning mm. 
Stödet är ett välbehövligt stöd för dessa butiker. 

I februari antog Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
den uppdaterade versionen av det Regionala serviceprogrammet. 

Efter det har möten med partnerskap för det regionala 
serviceprogrammet kommit igång. Partnerskapet leds av regionen och 
deltagarna är tjänstemän från länets kommuner och från Länsstyrelsen. 

Ett coaching-projekt som Landsbygdsmentorerna (ekonomisk förening) 
har drivit har avslutats och ett nytt har påbörjats. För detta projekt delar 
Region Jönköpings län kostnaderna med Länsstyrelsen. Mentorerna 
besöker butikerna och ger rådgivning. 

Som tidigare år har fyra kommuner i länet sökt och fått medel för 
hemsändningsbidrag 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Samtal med berörda parter inom Region Jönköpings län, Folkhälsa och 
Regional utveckling har påbörjats. Viktigt att vi går i takt och får till ett 
avtal med civilsamhället som stärker helheten, både folkhälsa och tillväxt 
inom den sociala ekonomin. Avtal med civilsamhället är en delstrategi 
inom den regionala utvecklingsstrategin. 

Socialt företagande Projektledare och projektmedarbetare har rekryterats till projektet 
”Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektet 
startade under hösten och en styrgrupp för projektet har kallats samman. 
En aktivitetsplan finns framtagen som är godkänd av styrgruppen. 
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Kompetensförsörjning 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning 

genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad 

sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att 

matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks. 

Framgångsfaktorer: 

 Höjd formell utbildningsnivå i länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Prioriterade uppdrag: 

Verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser 

Aktiviteter Analys 

Stärka och utveckla 
arbetsmiljön i länet samt arbeta 
mot en jämställd regional 
tillväxt 

Under det gångna året har Regional utveckling fokuserat på att dels vara 
en förebild och visa på exempelmiljöer som kan inspirera samt stimulera 
andra arbetsplatser att tänka på nya sätt och dels genom ett riktat arbete 
för att stärka arbetsmiljön på olika sätt. I det första arbetet spelar de nya 
lokalerna för Regional utveckling en viktig roll. Dessa lokaler kan konkret 
och synligt visa på hur arbetsmiljön kan stärkas. Under hösten 2019 har 
därför olika personer och organisationer besökt de nya lokalerna. 

I det andra arbetet har det varit viktigt att framhålla betydelsen av en 
fungerande integration och att mångfalden blir större på olika 
arbetsplatser. En bättre integration och en ökad mångfald är gynnsamt 
för ökad förståelse och respekt, samt leder till att nya perspektiv tillförs 
ett företag. Det stärker och utvecklar också arbetsmiljö samt ett 
inkluderande och jämställt arbetsliv. Det projekt som startades i 
september 2019 innehåller två perspektiv som ligger i linje med 
budgetens målsättning. Dels handlar det om att stärka 
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, 
samt dels att främja utrikesfödda kvinnors företagande. 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län är ett led i att driva 
på utvecklingen mot en mer jämställd regional tillväxt. Projektledare och 
projektmedarbetare har rekryterats till projektet ”Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektet startade i augusti månad 
2019. Projektet deltog på Stora sociala företagsdagen i Göteborg 7 
oktober i form av att projektägaren bjöd in ett socialt företag, 
”Jobbhjälpen”, som deltagare i ett seminarium. Genom en nära 
samverkan med Coompanion kunde flera deltagare från Jönköpings län 
delta i Göteborg. I projektet har det under hösten 2019 varit fokus på tre 
inriktningar: 

1. Öka medvetenheten hos det företagsfrämjande systemet gällande 
socialt entreprenörskap. 

2. Stärka aktörer så att de blir bättre på att paketera sin verksamhet, 
utbildning i storytelling kommer vara en insats. 

3. Synliggöra socialt entreprenörskap i länet. Projektet fortsätter under 
2020 och kommer att ytterligare stärka regionens arbete med en 
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Aktiviteter Analys 

jämställd regional tillväxt. 

Stärka integrationsperspektivet 
i kompetensförsörjningsarbetet 

Projektledare har rekryterats till projektet ”Stärka 
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet”. 
Projektet startade den 2 september 2019. Under hösten har ett 
analysarbete bedrivits där projektledaren har genomfört många 
kartläggningssamtal med arbetsgivare från olika branscher i länet i syfte 
att skapa en bild över i vilken omfattning integrationsperspektivet 
genomsyrar dagens kompetensförsörjning, samt hur behovet av 
kompetens ser ut. Kartläggningen har ett tydligt integrationsperspektiv. 
Utifrån behovsunderlag kommer insatser och aktiviteter formas under 
2020. 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Projektledare har rekryterats till projektet ”Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande”. Projektet startade den 2 september 2019. Under hösten 
2019 har ett analysarbete pågått utifrån ett individperspektiv och ett 
organisationsperspektiv. Projektledaren har intervjuat både utrikesfödda 
kvinnor som startat företag och utrikes födda kvinnor som skulle kunna 
vara intresserade av att starta företag. En analys har också påbörjats av 
det företagsfrämjande systemet när det gäller utrikes föddas möjligheter 
att starta företag. Underlaget kommer att ligga till grund för framtagande 
av relevanta aktiviteter och insatser som kan stärka måluppfyllelsen. 
Projektet fortsätter under 2020 och kommer att stärka regionens arbete 
med en jämställd regional tillväxt. 

Prioriterade uppdrag: 

Bredda utbudet på länets lärcentra 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Under det andra tertialet 2019 inriktades arbetet på att kartlägga hur 
många kommunala lärcentrum som finns i länet. Sex av länets kommuner 
har utvecklat tydliga lärcentra. Fem av dessa kommunala lärcentra är 
kopplade till NITUS, Nätverket för kommunala lärcentra. Regional 
utveckling har under denna kartläggning besökt de flesta kommuners 
vuxenutbildningsenheter i syfte att föra en dialog om deras behov samt 
hur Regional utveckling skulle kunna vara ett stöd för dem. Den 
långsiktiga målsättningen är att det ska finnas lärcentrum i alla länets 
kommuner. 

I samband med processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi 
har vikten av kommunala lärcentrum accentuerats. Under 
Almedalsveckan genomfördes ett seminarium med fokus på smart 
kompetensförsörjning. I detta seminarium poängterades vikten av 
kommunala lärcentrum som motor för det livslånga lärandet. 

Regional utveckling har under 2019 deltagit i flera träffar med 
vuxenutbildningens länsrektorsnätverk och haft dialog kring ansökan om 
statsbidrag för lärcentra. Vid dessa samtal har vikten av att kommunala 
lärcentra i sitt utbud möter arbetsmarknadens behov fokuserats. 
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Prioriterade uppdrag: 

Förstärka och förbättra olika stöd till länets branscher och företag 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Vikten av en god kompetensförsörjning är en angelägen fråga för 
branscher och företag. Regional utveckling har därför under 2019 haft 
möten med olika branschföreträdare i syfte att utveckla stöd och insatser 
för olika kompetensförsörjningsmöjligheter. Även frågan om effektiva 
strukturer för ökad validering har varit föremål för samtal. I samarbete 
med Träcentrum, Nässjö, har ett projekt startat som fokuserar på att 
utveckla modeller för kompetensutveckling för yrkesverksamma. 

Möten har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och 
Vuxenrektorer i länet. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har 
möten hållits med fokus på att utveckla analys- och prognosarbetet samt 
hur vi kan stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Dialog har 
också genomförts med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Arbetslivets 
behov av yrkeshögskoleutbildning har kartlagts och samråd med YH-
anordnare har genomförts. 

En rapport ”Kompetensförsörjning i Jönköpings län” har tagits fram 
tillsammans med Tillväxtverket som fokuserar på fem branscher i länet 
med särskilt stora utmaningar när det gäller kompetensbrist. Rapporten 
är också framtagen med ett syfte att leverera en analysmodell som kan 
användas av andra regioner i sitt analysarbete. 

Under oktober hölls en arbetsmarknadsprognoskonferens för länets 
Studie- och yrkesvägledare och vägledare på Arbetsförmedlingen. 
Konferensen gjordes i samverkan med Arbetsförmedlingen. Konferensen 
genomförs årligen. 

RU är medfinansiär i ett ESF-projekt, ”Räkna med mig” som har beviljats 
under hösten med start under januari 2020. Målet är att skapa en modell 
som länets kommuner kommer att kunna arbeta efter när det gäller att 
stärka individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Arbete för att stödja kompetensutveckling för yrkesverksamma samt 
ökad samverkan mellan företag och akademin har Fokuserats under 2019. 
Samtal har bland annat förts med Träcentrum kring några olika projekt 
som fokuserar på att utveckla modeller för att ta tillvara 
valideringsaktiviteter genom att bygga på dessa aktiviteter med 
kompetensutveckling för yrkesverksamma, samt att stärka samverkan 
med akademin. Ett projekt inom regionalfonden har beviljats under 
hösten med start efter årsskiftet där Regional utveckling är medfinansiär. 

Projektet ”InsTrä” har som syfte och mål att skapa en modell/struktur för 
flexibla utbildningsmöjligheter efter validering. RU har samverkat med ett 
nationellt ESF-projekt ”En värld av möjligheter” som drivs av Hotell- och 
restaurangfacket. Projektet arbetar med kompetensutvecklingsinsatser 
för anställda i branschen. Under hösten har ett projekt beviljats med 
regionala utvecklingsmedel för att främst locka hit holländare med hälso- 
och sjukvårdskompetens. Regional utveckling tillsammans med HR och 
intresserade kommuner i länet kommer att delta på jobbmässan i 
Houten, ”Emigration Expo”. 
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Prioriterade uppdrag: 

Vara pådrivande i arbetet med omlokalisering av myndigheter till länet 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Under det gångna verksamhetsåret har målsättningen om fler statliga 
myndigheter till länet fokuserats på ett tydligt sätt i och med att 
regeringen förlade ett av sina regeringssammanträde till Jönköping. I 
samband med detta regeringssammanträde fick regionala politiker tillfälle 
att träffa regeringen och bland annat framföra vikten av fler statliga jobb 
till länet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Ett arbete har inletts med fokus på att stödja Jönköping Universitys (JU) 
planer på att etablera en tandläkarutbildning vid högskolan. Regional 
utveckling har tillsammans med JU aktivt arbetat med att politiskt 
förankra ambitionen om en tandläkarutbildning vid JU. Bland annat har 
ett seminarium tillsammans med länets riksdagsledamöter och 
regionpolitiker anordnats. Även ett seminarium i Almedalen har 
genomförts. Under hösten hade också Regional utveckling besök av två 
riksdagsledamöter från riksdagens utbildningsutskott. Då fokuserades 
också värdet av en ny tandläkarutbildning vid JU. 

Internationellt samarbete 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, 

bidrar till hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och 

klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige 

och andra länder för en hållbar utveckling på en global marknad. 

Framgångsfaktorer: 

Antalet direktinvesteringar ökar 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Tillsammans med länets kommuner har arbetet med att systematisk 
synliggöra länet inom några fokusområden, som är desamma som inom 
smart specialisering. Region Jönköpings län har i samarbete med Business 
Sweden arbetat aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till 
länet. Den regionala strukturen har också med fördel använts för några 
nationella förfrågningar som vi hanterat tillsammans med kommunerna. I 
samarbete med Business Sweden har också ett arbete med att visualisera 
tillgängliga siter initieras. Det baserar sig på GIS och är ett oerhört 
effektivt sätt att sälja in tillgänglig mark för etableringar.             

Framgångsfaktorer: 

Andelen exporterande företag ökar 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Även under 2019 har det funnits checkar att söka i Jönköpings län. Av 
totalt beviljade 37 checkar har 13 gått till SME-företags 
internationalisering. 

Be Global 2.0 Under 2019 har det första strukturfondsprojektet av Beglobal avslutats 
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Aktiviteter Analys 

samtidigt som fortsättningsprojektet som pågår fram till 2022-04-30 
inletts. I det nya projektet kommer man lägga större vikt vid urval av 
företag för att få än fler företag som tar stora kliv på exportmarknaden. I 
projektet erbjuds företagen individuell coachning samt olika former av 
kompetensutveckling bl.a. i form av seminarier och gruppaktiviteter. Efter 
sommaren ägde en kick-off rum där ett 30-tal företag deltog under ett 
dygn, som innehöll såväl gemensam kompetensutveckling och inspiration 
som individuellt arbete under projektledningens stöttning. Fram till år 
2022 är målet att ha haft med minst 50 SME-företag i som coachats i syfte 
att sälja på internationell marknad. Men minst det dubbla ska ha nåtts 
och deltagit i de öppna aktiviteter som anordnas av projektet. 

Projektet är nära kopplat länets arbete med 
Internationaliseringscheckarna samt länets Regionala Exportsamverkan 
(RES). 

Inom RES arrangerades under våren en större offentlig samling med över 
100 deltagare i anledning av Storbritanniens utträde ur EU som sen 
följdes upp med workshops under Business Swedens ledning. Seminariet 
var mycket välbesökt med medverkan från Kommerskollegium samt fd. 
finansministern Anders Borg. 

Verktyg för regional utveckling 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom 

en strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad 

samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, 

strategiska satsningar inom målområdena samt riktade projektutlysningar. 

Framgångsfaktorer: 

Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras   

Prioriterade uppdrag: 

Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras 

Aktiviteter Analys 

Gemensamt ledningssystem Arbete fortgår enligt plan och hanteras inom regional utveckling. Stäms 
av med gruppen för kommundirektörer. 

Framgångsfaktorer: 

Analysarbetet utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Arbete med rekryteringar har pågått under året. En GIS-ingenjör är 
rekryterad och startar i januari 2020. Rekryteringen av en analytiker 
avbröts och tas upp igen under 2020. I kommande handlingsplan till den 
regionala utvecklingsstrategin är ett proaktivt analysarbete och 
omvärldsbevakning prioriterat. Tillgång till geodatasamverkan 
genomförd. 
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Framgångsfaktorer: 

Riktade projektutlysningar genomförs 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Arbetet hänger tätt samman med framtagandet av den regionala 
utvecklingsstrategin, kopplade handlingsplaner samt 
finansieringsstrategin. Det statliga systemet NYPS kommer att fungera 
som portal där utlysningar kommer ske genom Tillväxtverkets Min 
ansökan. 

Finansieringsstrategi Arbetet är igång och beslut planeras tas i regionstyrelsen under våren 
2020. 

Hållbarhet 

Strategiska mål: 

Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till 

boende, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och 

ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv 

för alla. 

Framgångsfaktorer: 

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin stärka arbetet med hållbarhet inom 

länet. 

Aktiviteter Analys 

handlingsplan för att integrera 
och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det 
regionala tillväxtarbetet 

Handlingsplanen är framskriven och presenterad på nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö juni 2019. Planen har integrerats i arbetet med att 
ta fram regionala handlingsplaner kopplade till den regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2035. 

Agenda 2030 Agenda 2030 har integrerats i den beslutade regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) 2019-2035. Indikatorer som mäter Agenda 
2030 olika målområden är inkluderade i RUS. Inom Region Jönköpings län 
pågår arbete med att visa hur olika verksamheters arbete bidrar till 
Agenda 2030 och de globala målen. Agenda 2030 har varit en viktig 
utgångspunkt när det nya hållbarhetsprogrammet utvecklats. Regional 
utveckling ingår i arbetet och en GAP-analys har tagits fram. Externt 
arbetar även RJL och Länsstyrelsen tillsammans mot kommunerna för att 
informera, utveckla och bidra till att utveckla kommunerna för att uppnå 
Agenda 2030´s mål. Tre gemensamma träffar har ägt rum under 2018 och 
2019. Ytterligare en träff har planerats och kommer genomföras i januari 
2020. Ytterligare planering pågår för en fortsatt samverkan med 
länsstyrelsen. Regional utveckling, Miljöenheten, Folkhälsa, Qulturum 
deltar i detta arbete tillsammans med Länsstyrelsen. 

Utvecklingsprojekt FASTR - Projektets syfte är att tillsammans med länets kommuner, 
kommunala bolag, energibolag, små- och medelstora företag, Region 
Jönköpings län samt länets medborgare ge Jönköpings län bättre 
förutsättningar till att nå prioriteringen om en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050. 
Projektet genomförs av Energikontoret Norra Småland. Under året har 
projektet bl.a. startat ett upphandlingsnätverk inom länet för att utveckla 
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Aktiviteter Analys 

deltagarnas förmåga att genomföra klimatsmarta upphandlingar av 
fordon och transporttjänster. Deltagarna har även genomgått utbildning 
om förnybara drivmedel. FASTR har även stöttat i anskaffning av 
biogassymboler och text som nu finns på regionens nyinköpta 
biogasfordon och även stadsbussarna. 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Arbetet med handlingsplaner för livsmedelsstrategins fem områden har 
startat. Dialogmöten och workshops med specifika målgrupper och 
länsövergripande grupper har genomförts runt om i länet. Syftet har varit 
att samla in material till handlingsplanerna, ringa in behov och 
utmaningar hos olika led i livsmedelskedjan, förankra livsmedelsstrategin 
och skapa engagemang för det fortsatta arbetet. Ett särskilt fokus har 
lagts på den kommunala nivån. I samarbete med styrgruppens 
organisationer har en rad events med koppling till livsmedelsstrategin 
anordnats, t.ex. flera seminarier om mat och klimat under länets 
klimatvecka, seminarium om validering och kompetensutveckling inom 
besöksnäringen etc. En kommunikationsplan har tagits fram och en 
Facebook-sida har startat. Erfarenhetsutbyte med andra län har skett 
kontinuerligt. 

Etablering av Grön mack i länet Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under 
året och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås. 
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra 
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan 
och kontakt i frågan sker löpande. 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 22

Verksamhetsberättelser 2019
Diarienummer: RJL 2019/179

Information i ärendet 
Handlingarna i ärende Verksamhetsberättelser 2019 (RJL 2019/179) 
presenteras vid nämndsammanträdet den 26 februari.
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