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KALLELSE

2(2)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2021-12-14 kl. 13:00

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)
Märit Strindberg (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Olle Moln Teike (SD)

För kännedom
Ersättare
Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)
Magnus Berndtzon (M)
Tobias Gyllensten (S)
Linda Vestman (S)
Emma Ewaldsson (KD)
Per Danielsson (KD)
Razvan Nichitelea (C)
Frida Aronsson (BA)
Angela Hafström (L)
Linus Perlerot (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)
Mona Milton (SD)
Katja Ganekind (SD)

Tjänstemän
Jane Ydman, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Laura Habib, nämndsekreterare

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Per Eriksson (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Jon Hammarin-Heinpalu (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Samuel Godrén (SD)
Dan Sylvebo (-)

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

2

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00-17:00 Ajournerats 14:45-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A
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§ 172
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§ 174
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Föregående mötesprotokoll
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för
folkhälsa och sjukvård 2021
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa och
sjukvård 2021
Inkomna remisser, promemorior och motioner
Kurser och konferenser
Aktuell information
Månadsrapport
Frågor
Återrapportering från andra forum
Uppskjuten vård
Intern kontroll, uppföljning
Stipendieutdelning omvårdnadselever 2021
Remiss - Ändring i lag (2006:323) om utbyte av sprutor
och kanyler
Remiss - Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk
och i samverkan
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo
Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss Nya regler
för organdonation
Övriga frågor

Protokollsutdrag, bestyrkande

Diarienr

Sida

2021/19

4
5
6
7

2021/16

8

2021/1245
2021/1732

9
10
11 - 12
13
14
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17
18
19

2021/1537

20 - 21

2021/1778
2021/1942

22
23
24

Justerare, signatur

3
1

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00-17:00 Ajournerats 14:45-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande
Beslutande

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)
Per Danielsson (KD) ers Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Martin Malmerfors (BA) ers Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L)
Ann-Kristin Göransson (S) ers Märit Strindberg (MP)
Elisabeth Töre (V)
Gunnel Svensson (M) ers Lisbeth Andersson (M)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Olle Moln Teike (SD)

Ersättare

Tobias Gyllensten (S)
Razvan Nichitelea (C) § 162- § 175
Frida Aronsson (BA)
Angela Hafström (L)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Mona Milton (SD)

Övriga

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Laura Habib, nämndsekreterare
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör § 169
Thomas Johansson, verksamhetschef § 169
Maria Berghem, ekonomidirektör § 174
Martin Takac, sjukvårdsdirektör § 173
Fatmir Zogaj, personalföreträdare § 169- § 180

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

4
2

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00-17:00 Ajournerats 14:45-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

Justering
Sekreterare
Laura Habib
Ordförande
Rachel De Basso
Justerare
Martin Malmerfors (BA)

Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Protokollet är justerat 2021- - och justeringen är tillkännagiven på Region
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

5
3

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 162
Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Martin Malmerfors (BA) och Håkan Karlsson Nyborg (SD)
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

6
4

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 163
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg:
Elisabeth Töre (V) anmäler följande övriga frågor:
• Vaccinationsbokning via Bra Liv applikation
• Capio ögon
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

7
5

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 164
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

8
6

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 165
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för
folkhälsa och sjukvård 2021
Diarienummer: RJL 2021/19
Sammanställning av informationshandlingarna anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

9
7

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 166
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa
och sjukvård 2021
Diarienummer: RJL 2021/16
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

10
8

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 167
Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser, promemorior och motioner för
september och oktober 2021 anmäls och läggs till handlingarna. Nämnden
önskar att motionen från Vänsterpartiet ”Reseersättning även vid resor till
annat sjukhus än hemsjukhuset” lämnas över till Nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö, för behandling.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

11
9

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 168
Kurser och konferenser
Ordföranden informerar om att presidiet beslutade under senaste
sammanträdet den 2 november 2021 att konferensen den 3 december 2021 om
samsjuklighet, tillåts en deltagare från koalition i Region Jönköpings län och en
deltagare från oppositionspartierna att närvara på. Anmälan görs till
nämndsekreteraren.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

12
10

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 169
Aktuell information
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor
från nämnden avseende bland annat:
•
•
•

Antalet inneliggande patienter med covid-19 i Region Jönköpings
län,
Vaccinationstäckning i Sverige och Europa,
Krav på vaccinerad personal inom vissa verksamheter där patienter
är extra smittkänsliga.

Agneta Ståhl sjukvårdsdirektör och Thomas Johansson verksamhetschef
informerar grundligt om ambulanssjukvården samt besvarar frågor från
nämnden gällande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antalet ambulanser i drift dagtid måndag-fredag,
Faktiska årsarbetare,
Schema inom ambulanssjukvården,
Ambulanslarm,
Ambulans vs sjuktransport,
Covid-19 transporter,
Rollfördelning,
Förbättringsåtgärder schema,
Insatser som påbörjats och planerats för att gemensamt arbeta mot
målet ”bättre samverkansklimat inom ambulansverksamheten”

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Koalitionen för Region Jönköpings län lämnar följande medskick till
tjänstemännen:
Nämnden avser att följa de åtgärder som föreslås för att nå måluppfyllelse
avseende prio-1 tiderna, förbättra arbetsmiljön och samverkansstrukturen,
samt vill ha en återkoppling till nämnden under andra kvartalet under 2022.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna godtar medskicket i sin helhet.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

13
11

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

14
12

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 170
Månadsrapport
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från
nämnden gällande september månads ekonomiska rapport.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

15
13

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 171
Frågor
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör, besvarar majoriteten av de
föranmälda frågorna från Vänsterpartiet och Moderaterna. En av
Moderaternas frågor avseende skillnader i dödlighet mellan sjukhusens IVAenheter, besvaras under nämndsammanträdet den 14 december 2021.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

16
14

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 172
Återrapportering från andra forum
Eva Eliasson (S) återrapporterar kort om sitt senaste deltagande i
patientföreningens möte.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

17
15

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 173
Uppskjuten vård
Kristina Bertov chefskontroller och Martin Takac sjukvårdsdirektör kirurgi,
informerar och besvarar frågor från nämnden gällande bland annat:
• Standardiserade vårdförlopp cancer,
• Flertalet mätpunkter,
• Ledtider före och under pandemin,
• Tillgänglighetsmätning från första kontakt med vården till
operation/behandling,
• Antalet väntande patienter och genomförda återbesök till kirurgisk
vård,
• Ökade läkarbesök inom primärvården i jämförelse med år 2020,
• Handlingsplan för uppskjuten vård,
• Åtgärder och förflyttningar för att förbättra tillgängligheten,
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

18
16

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 174
Intern kontroll, uppföljning
Maria Berghem ekonomidirektör, informerar och besvarar frågor från
nämnden angående uppföljning av åtgärdsförslag i intern kontrollplan 2020.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

19
17

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 175
Stipendieutdelning omvårdnadselever 2021
Diarienummer: RJL 2021/1245
Ett fåtal ledamöter anmäler sig till stipendieutdelningar i länets olika
gymnasieskolor. Nämndsekreteraren får i uppdrag att maila ut formuläret till
nämnden återigen för att fylla resterande tillfällen.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

20
18

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 176
Remiss - Ändring i lag (2006:323) om utbyte av sprutor
och kanyler
Diarienummer: RJL 2021/1732
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad
promemoria Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler
(2006:323).
Region Jönköpings län anser att ta bort den så kallade bosättningsprincipen
kan öka tillgängligheten till sprututbytesverksamheter och stödjer därmed
förslaget till ändring i lagen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02
• Missiv daterad 2021-09-17
• Yttrande daterad 2021-09-17
• Remiss Socialdepartementet 2021-08-30
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) och Thomas Bäuml (M) ställer sig bakom föreliggande
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

21
19

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 177
Remiss - Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk
och i samverkan
Diarienummer: RJL 2021/1537
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner föreliggande yttrande med nedanstående tilläggsyrkande,
som svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktigt, strategisk och i
samverkan (SOU 2021:59).
Region Jönköpings län anser att delbetänkandet grundar sig på en väl
genomförd utredning med många viktiga områden som påverkar
tillgängligheten. Delbetänkandet innehåller många bra förslag på åtgärder
som kan bidra till en förbättrad tillgänglighet.
Region Jönköpings län anser att staten inte ska öka kontrollen utan i stället
bidra med utredningar, omvärldsbevakning och det aktuella kunskapsläget
samt att stötta regionerna i arbetet med att ställa om till ”Nära vård” och
förstärka primärvården.
Övriga synpunkter beskrivs i yttrandet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02
• Missiv daterad 2021-10-14
• Yttrande daterad 2021-09-14
• SOU 2021:59
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Koalitionen för Region Jönköpings län lämnar följande tilläggsyrkande i
yttrandet:
Tillägg under rubriken ”Sammanfattning” och efter andra stycket:
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

22
20

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Region Jönköpings län avstyrker utredningens förslag om att en
tillgänglighetskommitté skulle kunna bidra till utveckling och
förändringsarbete för bättre tillgänglighet i regionerna. Regionerna som
sjukvårdshuvudmän äger själva sina handlingsplaner och arbetet med att de
följs för att förbättra tillgängligheten. Förslaget om en kommitté står i strid
med de ansvarsförhållanden som idag gäller.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

23
21

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 178
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo
Diarienummer: RJL 2021/1778
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård hanterar ärendet vid nämndsammanträdet
den 14 december 2021, efter en informationspresentation kring ämnet.
Sammanfattning
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
• Ritningar hus 21
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

24
22

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 179
Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss Nya
regler för organdonation
Diarienummer: RJL 2021/1942
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län getts möjlighet att yttra sig över rubricerad
promemoria Utkast till lagrådsremiss, Nya regler för organdonation.
Region Jönköpings län delar lagrådsremissens bedömning i utkastet och
ställer sig positiv till de föreslagna ändringarna. Ändringarna innebär ett
tydligt lagstöd och möjlighet att intubera och påbörja respiratorbehandling i
organbevarande syfte.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02
• Missiv daterad 2021-10-26
• Yttrande daterad 2021-10-26
• Remiss Socialdepartementet 2021-09-24
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

25
23

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 180
Övriga frågor
Elisabeth Töre (V) lyfter följande frågor:
• Dubbla patientavgifter vid besök hos Capio ögonklinik?
• Influensa vaccination endast bokningsbar via applikationen Bra Liv?
Anette Peterson hälso-och sjukvårdsstrateg besvarar frågorna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

26
24

RJL 2021/19

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2021-12-14
Ärendetyp
Protokoll
Inkomna handlingar
Utgående skrivelser
Regeringsbeslut

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg,
IVO

Cirkulär från SKR
Beslut från SKR
Beslut från SVN
Övrigt

Ärenderubrik

2021-11-25 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:5 Bidrag för
läkemedelsförmånerna
2021-11-25 Utbetalning av medel till regionerna för utökat genomförande av vaccination mot
covid-19
• RJL 2021/1694 Ansökan om journalförstörning av del av patientjournal förd vid Bräcke
Diakoni Vårdcentralen Nyhälsan, Nässjö. IVO bifaller ansökan.
• RJL 2020/1829 Tillsyn av vårdgivarens behandlingskrav vid läkemedelsbehandling av
personer med neuropsykiatrisk diagnos. IVO har inte uppmärksammat några brister inom de
områden som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför ärendet.

•

RJL 2021/2211 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021:2
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RJL 2021/16

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för folkhälsa och
sjukvård 2021-12-14
Ärendetyp
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
FS 4.5.4
RS 3.1

Ärenderubrik
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident
Arvodering digitala sammanträden

Diarienummer
RJL 2021/2330
RJL 2021/2392
RJL 2021/2397
RJL 2021/2466
RJL 2021/2458
RJL 2021/2443
RJL 2021/2439
RJL 2021/2538
RJL 2021/2505
RJL 2020/683
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Beslutsdatum
2021-11-12
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-25
2021-12-06
2021-12-03
2021-12-03

Beslutsdelegat
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Maria Frisk

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 146-159,
165
Tid:

2021-12-01 kl. 08:30

Plats:

Spira

§ 147
Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser, promemorior och motioner anmäls
och läggs till handlingarna
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Dokument
Utskriftsdatum: 2021-11-30
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nina Granström

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser November 2021
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Revision av förbundsordning

Lena Strand

2021-11-01

Svenskt Ambulansflyg

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2231

Remiss - Revision av förbundsordning
Svar senast 2021-12-22

REMISS

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt
statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Laura Habib

2021-11-03

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2260

Remiss - Riksintressen i hälso- och sjukvården – REMISS
stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur
Svar senast 2022-02-04

2021.12036

2021.12225

2021.12332

I

I

Slutbetänkande Början med barnen! Följa upp
hälsa och dela information för en god och nära
vård

Laura Habib

2021-11-04

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2270

Remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och REMISS
dela information för en god och nära vård
Svar senast 2022-02-04

2021.12396

I

Samråd angående ansökan om Kompetenslyft
Restaurang

Johanna Stejdahl

2021-11-02

Strukturfondpartnerskapet Småland och öarna

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2277

Remiss - Samråd angående ansökan om
Kompetenslyft Restaurang
Svar senast 2021-11-22

REMISS

Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU
2021:67)

Anna Olsson

2021-11-08

Näringsdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2285

Remiss - Vägen mot fossiloberoende jordbruk
(SOU 2021:67)
Svar senast 2022-02-04

REMISS

Länstransportplan för Blekinge 2022-2033
Remissversion

Erik Bromander

2021-11-08

Region Blekinge

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2286

Remiss - Länstransportplan för Blekinge 20222033
Svar senast 2022-01-20

REMISS

Revidering av Handlingsprogram för

Caroline Cherfan

2021.12402

2021.12404

2021.12477

I

I

I

I
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förebyggande verksamhet och räddningstjänst
2021-11-09

Räddningstjänsten Jönköpings kommun

RJL 2021/2302

Remiss gällande revidering av
REMISS
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet
och räddningstjänst
Svar senast 2021-11-29

2021.12534

I

RLK o Verksamhetsnära
funktion

Uppföljning av regional strategi för förebyggande Laura Habib
av våld i nära relationer 2020-2026

2021-11-11

Länsstyrelsen i Jönköpings län

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2318

Remiss - Uppföljning av regional strategi för
förebyggande av våld i nära relationer 20202026
Svar senast 2022-01-13

REMISS

Screening för livmoderhalscancer,
Rekommendation om att erbjuda screening

Evelina Örn

2021-11-15

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2335

Remiss - Screening för livmoderhalscancer,
Rekommendation om att erbjuda screening
Svar senast 2022-01-10

REMISS

Standardiserat vårdförlopp för tjock- och
ändtarmscancer

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2336

Remiss - Standardiserat vårdförlopp för tjockoch ändtarmscancer
Svar senast 2022-02-15

REMISS

2021.12598

2021.12603

2021.12606

I

I

I

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Evelina Örn
för Stroke & TIA del 1 – tidiga insatser och vård

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2338

Remiss - Personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp för Stroke & TIA del 1 – tidiga
insatser och vård
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för venös sjukdom i
benen – varicer och bensår

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2337

Remiss - Nationellt vårdprogram för venös
sjukdom i benen – varicer och bensår
Svar senast 2022-02-15

REMISS

2021.12607

2021.12610

I

I

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Evelina Örn
för Venös sjukdom i benen – varicer och venösa
bensår

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RJL 2021/2339

Remiss - Personcentrerat och sammanhållet
REMISS
vårdförlopp för Venös sjukdom i benen – varicer
och venösa bensår
Svar senast 2022-02-15

2021.12612

I

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
för Stroke & TIA del 2 - fortsatt vård och
rehabilitering

RLK o Verksamhetsnära
funktion

Evelina Örn
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2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RJL 2021/2340

Remiss - Personcentrerat och sammanhållet
REMISS
vårdförlopp för Stroke & TIA del 2 - fortsatt vård
och rehabilitering
Svar senast 2022-02-15

2021.12616

Nationellt vårdprogram för levercirros

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2341

Remiss - Nationellt vårdprogram för levercirros
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
för Palliativ vård

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2342

Remiss - Personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp för Palliativ vård
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för vuxna med
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2343

Remiss - Nationellt vårdprogram för vuxna med
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
för Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) - vuxna

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2344

Remiss - Personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp för Inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD) – vuxna
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för
22q11deletionssyndrom

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2345

Remiss - Nationellt vårdprogram för
22q11deletionssyndrom
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
för Höftledsartros – proteskirurgi

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2346

Remiss - Personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp för Höftledsartros – proteskirurgi
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för tjock- och
ändtarmscancerscreening

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2347

Remiss - Nationellt vårdprogram för tjock- och
ändtarmscancerscreening
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Evelina Örn

2021.12620

2021.12622

2021.12626

2021.12628

2021.12632

2021.12636

2021.12637

I

RLK o Verksamhetsnära
funktion

I

I

I

I

I

I

I
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för Diabetes med hög risk för fotsår
2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2348

Remiss - Personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp för Diabetes med hög risk för fotsår
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Nationell elimineringsplan – plan för eliminering
av hepatit C

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2350

Remiss - Nationell elimineringsplan – plan för
eliminering av hepatit C
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Riktlinje för handläggning av retinal
venocklusion

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2349

Remiss - Riktlinje för handläggning av retinal
venocklusion
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för njurcancer

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2352

Remiss - Nationellt vårdprogram för njurcancer
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Riktlinje för handläggning av våt
åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2351

Remiss - Riktlinje för handläggning av våt
åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för lungcancer

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2353

Remiss - Nationellt vårdprogram för lungcancer
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för bröstcancer

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2354

Remiss - Nationellt vårdprogram för bröstcancer REMISS
Svar senast 2022-02-15

2021.12642

2021.12644

2021.12648

2021.12650

2021.12651

2021.12654

2021.12656

I

I

I

I

I

I

I

Riktlinje för handläggning av merkelcellscancer i Evelina Örn
ögonregionen

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2355

Remiss - Riktlinje för handläggning av
merkelcellscancer i ögonregionen
Svar senast 2022-02-15

REMISS

Riktlinje för handläggning av periokulär
talgkörtelcancer

Evelina Örn

2021-11-15

Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2356

Remiss - Riktlinje för handläggning av periokulär REMISS

2021.12659

I
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talgkörtelcancer
Svar senast 2022-02-15
2021.12679

Länsplan för regional transportinfrastruktur
2022-2033 för Östergötland län

Erik Bromander

2021-11-16

Region Östergötland

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2368

Remiss - Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033 för
Östergötland län
Svar senast 2022-02-28

REMISS

Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU
2021:77)

Magnus Jonsson

2021-11-17

Kulturdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2369

Remiss - Från kris till kraft – återstart för
kulturen (SOU 2021:77)
Svar senast 2022-02-16

REMISS

Remiss inför strukturfondspartnerskapets
sammanträde

Johanna Stejdahl

2021.12694

2021.12761

I

I

I

2021-11-19

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2388

Remiss - Inför strukturfondspartnerskapets
sammanträde
Svar senast 2021-11-22 Inkom direkt till
tjänsteman

2021.13221

I

REMISS

Plan för brandförebyggande och räddningsinsats Evelina Örn
2022-2025

2021-11-25

Värnamo kommun

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2468

Remiss - Värnamo kommuns plan för
brandförebyggande och räddningsinsats 20222025
Svar senast 2021-12-10

REMISS

Förslag till ny översiktsplan

Erik Bromander

2021-11-26

Tranås kommun

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/2475

Remiss - Förslag till ny översiktsplan Tranås
kommun
Svar senast 2022-02-11

REMISS

2021.13264

I
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Dokument
Utskriftsdatum: 2021-11-30
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nina Granström

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Promemoria November 2021
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Beslut NFS 2021-11-16
Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss
Nya regler för organdonation

Laura Habib

200273

K

2021-11-10

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1942
2021.12857
2021-11-22

U

Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss
Nya regler för organdonation

BESLUT

Promemoria Oktober 2021

Linda Byman

TIM / ANA

RLK o Verksamhetsnära
funktion
SKRIVELSE
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Ärenden
Utskriftsdatum: 2021-11-30
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nina Granström

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

2021/2271

Patientärende GL (K)

Camilla Holgersson

2021-11-05

Inspektionen för vård och omsorg

RLK o Verksamhetsnära funktion

2021/2276

Patientärende BB (M)

Pernilla Svensson

2021-11-08

Inspektionen för vård och omsorg IVO

Psykiatri rehab o diagnostik

2021/2298

Patientärende

Camilla Holgersson

2021-11-09

Inspektionen för vård och omsorg

RLK o Verksamhetsnära funktion

2021/2306

Patientärende

Camilla Holgersson

2021-11-10

Inspektionen för vård och omsorg

RLK o Verksamhetsnära funktion

2021/2328

Patientärende MS (K)

Camilla Holgersson

2021-11-12

Inspektionen för vård och omsorg

RLK o Verksamhetsnära funktion

2021/2459

Patientärende EL (K)

Camilla Holgersson

2021-11-25

Inspektionen för vård och omsorg

RLK o Verksamhetsnära funktion

2021/2476

Påminnelse om uppdaterade kontaktuppgifter

Tomas Lundberg

2021-11-29

Inspektionen för vård och omsorg

IT-centrum
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 146-159,
165
Tid:

2021-12-01 kl. 08:30

Plats:

Spira

§ 157
Kurser och konferenser
Presidiet beslutar att den nationella nätverkskonferensen den 9-10 februari
2022 tillåts presidiet att delta i. Presidiesammanträdet den 9 februari 2022
kvarstår.
Presidiet beslutar att tillåta samtliga ordinarie ledamöter i nämnden att delta
i konferens kultur för hälsa. Vid förhinder tillåts en ersättare att företräda
ordinarie ledamot.
Presidiet återkommer med beslut om RUS konferens våren 2022.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Behovsstyrd hälso- och sjukvård
En demokratisk rättighet och en förutsättning för
god och jämlik hälsa

Anmälan
är öppen

Välkommen till den 15:e nationella
nätverkskonferensen 9 - 10 februari 2022 på Konsert
& Kongress i Linköping
Du kan se fram emot två spännande dagar med temat: Behovsstyrd hälsooch sjukvård.
Vi utbyter kunskap och för dialog kring temat och belyser aspekter på
demokrati, rättighet och hälsa. Konferensen är en mötesplats för att
diskutera viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor tillsammans med kollegor från
hela landet.
Anmäl dig här. Konferensavgift: 3 895 kronor (exklusive moms).
Konferensen vänder sig främst till dig som har ledande position som
förtroendevald eller tjänsteperson i välfärdssektorn eller motsvarande, men
även till dig som har intresse av att utveckla välfärden i regioner och
kommuner.
Region Östergötland är värd för konferensen.
Nätverket Hälsa och Demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa arbetar med styrning-, lednings- och
uppföljningsfrågor ur ett befolknings- och behovsperspektiv.
För mer information om nätverken eller konferensen besök www.natverken.se
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Program
8 februari
Klockan 18.00 (kvällen före konferensen) bjuder Linköpings kommun och Region Östergötland in till
välkomstmingel på länsmuseet i Linköping.

9 februari
08.00 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen till Nätverkskonferens 2022, Torbjörn Holmqvist och Annika Krutzén
10.10 Hälsa och Demokrati ur ett historiskt perspektiv, Gunnar Wetterberg
11.00 Rörelsepaus
11.15 Vården är värd en bättre styrning, Anders Anell
12.15 Lunch, utställningar och nätverkande
13.30 Parallella seminarier del 1
1. Samverkan för en jämlik hälsa och ett hållbart samhälle, Anna Balkfors
2. God och jämlik hälsa ur ett globalt och nationellt perspektiv, Sofia Dahlin och Hampus Holmer
3. Behovsstyrning i kommunal verksamhet, Håkan Sundberg

14.30 Kaffe, monterutställningar
15.00 Parallella seminarier del 2
1. Samverkan för en jämlik hälsa och ett hållbart samhälle, Anna Balkfors
2. God och jämlik hälsa ur ett globalt och nationellt perspektiv, Sofia Dahlin och Hampus Holmer
3. Behovsstyrning i kommunal verksamhet, Håkan Sundberg

16.15 Fråga Linköping – frågor och svar efter dag 1
19.00 Mingel och middag, underhållning

10 februari
08.30 Moderator Lena Lundgren och Jesper Ekberg reflekterar över dag 1
08.45 Behovsstyrning i svensk hälso- och sjukvård, Kajsa Hanspers
09.30 Kaffe, utställningar
10.00 Befolkningens hälsa efter pandemin, Johan Carlson
10.45 Rörelsepaus
11.00 Parallella seminarier

1. Covid-19 konsekvenser för personer med stora behov, Karin Flyckt
2. Covid-19 pandemins påverkan på den jämlika hälsan, Maria Elgstrand
3. Nätverkens prioriteringsmodell för en hälso- och sjukvård som utgår ifrån behov

12.00 Lunch, utställningar och nätverkande
13.00 Psykisk hälsa ur ett invånarperspektiv, Ing-Marie Wieselgren
13.45 Rörelsepaus
14.00 Vad betyder utanförskap för en jämlik hälsa?, Leo Razzak
14.45 Stafetten går vidare till arrangör för nätverkskonferens 2024
Avslutning, kaffe
39

Programinnehåll sessioner och talare
Tisdag 8 februari
Klockan 18.00 (kvällen före konferensen) bjuder Linköpings kommun och Region Östergötland in till välkomstmingel.
Vi får som första sällskap möjlighet att bevista länsmuseet i Linköping som efter tre års renovering öppnar ånyo.

Onsdag 9 februari
Hälsa och Demokrati ur ett historiskt perspektiv
Hälsans utveckling och demokratins framväxt så som vi känner den idag är en spännande resa. Är det vi har
upplevt genom Covid-19 pandemin så särskilt speciellt? Hur hänger hälsa och demokrati ihop? Vad kan vi tänka
om framtiden om vi tittar på erfarenheter från historien?
Medverkande: Gunnar Wetterberg, historiker och författare

Vården är värd en bättre styrning
Hälso- och sjukvårdens styrning är ständigt föremål för diskussion. Ska staten ta ett större ansvar? Behöver vi
mer personcentrering? Vad innebär ökad digitalisering? Vilken roll ska primärvården ha? Frågorna är många
och samtidigt vi säkerställa att hälso- och sjukvården styrs utifrån behov.
Medverkande: Anders Anell, professor, Ekonomihögskolan i Lund

Parallella seminarier – Samverkan för en jämlik hälsa och ett hållbart samhälle
Det har nu gått nästan tio år sedan Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö startade. Kommissionens
rekommendationer och åtgärdsförslag har på olika sätt omsatts i Malmö. Hur kan erfarenheterna från
Malmökommissionen och Kommissionen för jämlik hälsa bidra till det fortsatta arbetet med jämlik hälsa och ett
hållbart samhälle?
Medverkande: Anna Balkfors, Senior konsult, Ramboll Management Consulting

Parallella seminarier – God och jämlik hälsa ur ett globalt och nationellt perspektiv
Alla verkar vara överens om värdet av en god och jämlik hälsa. Men är vi verkligen överens om det? Vilka
åtgärder krävs i så fall för att minska skillnaderna i hälsa såväl nationellt som i ett globalt perspektiv?
Medverkande: Sofia Dahlin, specialistläkare i socialmedicin, Region Jönköping och Hampus Holmer, STläkare i socialmedicin, postdoc på KI och vice ordförande i Svensk Förening för Socialmedicin och
Folkhälsa.

Parallella seminarier – Behovsstyrning i kommunal verksamhet
Behovsstyrning i hälso- och sjukvården finns med som en grundprincip i Hälso- och sjukvårdslagen och har
använts i landsting och regioner sedan början på 90-talet. Men hur fungerar kommunernas styrning och
politiska organisering för att säkerställa att invånare med störst behov får företräde till vård och omsorg?
Medverkande: Håkan Sundberg, kommundirektör Munkedals kommun.

Fråga Linköping – frågor och svar efter dag 1
Fråga Lund känner väl alla till. Nu upprepar vi succén genom ”Fråga Linköping”
Här finns möjlighet att skicka in frågor till dagens inspiratörer
Medverkande: Gunnar Wetterberg, Anders Anell, Anna Balkfors, Sofia Dahlin, Hampus Holmer, Håkan
Sundberg, Lena Lundgren.
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Torsdag 10 februari
Behovsstyrning i svensk hälso- och sjukvård
Att vård ska ges efter behov och på lika villkor är centrala utgångspunkter för svensk hälso- och sjukvård. I
en rapport om behovsstyrning framgår att kunskapen om behoven och hur väl de tillgodoses behöver
förbättras samt att den nationella statistiken och uppföljningen tydligare behöver belysa principen om vård
efter behov.
Medverkande: Kajsa Hanspers, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Befolkningens hälsa efter pandemin
Covid-19-pandemin har påverkat oss på många sätt och hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt har
kommit i fokus i våra liv och i samhället generellt. Vem har påverkats mest och har det tillkommit nya behov av
hälso- och sjukvård efter pandemin? Finns det en hälsoskuld och hur kan behovsstyrning samt förebyggande
och hälsofrämjande åtgärder minska hälsoskulden?
Medverkande: Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Parallella seminarier – Covid-19 konsekvenser för personer med stora behov
Som en följd av pandemin ställdes många insatser in 2020 för personer med funktionsvariation. Daglig
verksamhet enligt LSS påverkades mest. Var tredje kommun minskade omfattningen av insatsen och
en lika hög andel slopade den helt och hållet. Detta kan ha bidragit till ökad psykisk ohälsa. Även den
digitala klyftan har ökat under pandemin.
Medverkande: Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen

Parallella seminarier – Covid-19 pandemins påverkan på den jämlika hälsan
Pandemin har skapat en allvarlig samhällskris med stora konsekvenser för liv och hälsa. Den har även belyst hur
skillnader i människors livsvillkor och sårbarhet påverkar risken för insjuknande i Covid-19. De grupper som drabbats
värst är desamma som hade störst risk för ohälsa redan före pandemin. Pandemin riskerar därför att öka ojämlikheten
i hälsa. Hur har ungdomars och äldres liv och hälsa påverkats av pandemin?
Medverkande: Maria Elgstrand, Verksamhetschef, Folkhälso- och statistikenheten, Region Östergötland

Parallella seminarier – Nätverkens prioriteringsmodell för en hälso- och sjukvård utifrån behov
Nätverken, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet har tillsammans med fyra regioner tagit fram en modell
för politiska, horisontella prioriteringar som också kopplas till resursfördelning. Syftet är att erbjuda regionerna
en konkret arbetsmodell för att säkerställa att de med störst behov ges företräde till vården och att hälso- och
sjukvården arbetar för att förebygga ohälsa i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens intentioner.
Medverkande: Staffan Carlsson och Ralph Harlid från Nätverket. Barbro Krevers, Karin Bäckman från
PrioCentrum, Linköping

Psykisk hälsa ur ett invånarperspektiv
Den psykiska hälsan hos invånarna påverkar hur vårt samhälle fungerar och samhället påverkar hur invånarna
mår. Hur får vi samspelet mellan individ och samhälle att fungera och hur kan samhällets olika funktioner
samverka med varandra för att bidra till en god psykisk hälsa för invånarna.
Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordnare och projektchef, SKR

Vad betyder utanförskap för en jämlik hälsa?
Leo Razzak medverkade på Nätverkskonferensen 2014 då han berättade om sin tid på Fryshuset där han
var initiativtagare till projektet ”Sharafs hjältar” och arbetade med public affairs och företagssamarbeten.
Med personlig erfarenhet om utanförskapets betydelse för hälsan delar Leo med sig av sin livshistoria.
Medverkande: Leo Razzak, skådespelaren föreläsare och Cancerfondens ambassadör
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KULTUR FÖR HÄLSA KONFERENS
Glashuset Gislaved 20 januari 2022, kl. 09:00-15:30
KONFERENS KULTUR FÖR HÄLSA RIKTAR SIG TILL:
Dig som är engagerad i arbetet med barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, hälsooch sjukvård och integration.
Dig som är beslutsfattare och politiker.

PROGRAM
Kom och ta del av den senaste forskningen och goda exempel på hur du kan använda kultur
för att främja hälsa och välbefinnande. Under dagen kommer du att delta på seminarier och
workshops samt uppleva kulturinslag och lyssna på intressanta föreläsare. Vår ambition är
att du ska få inspiration och kunskap om hur du kan använda kulturen på ett nytt sätt.
Konferensen gästas av två internationella föreläsare!
Nils Fietje, Research Officer WHO:s Europa kontor, leder organisationens arbete med att öka
förståelsen av hur kulturella sammanhang påverkar och interagerar med hälsa och
välmående.
Jimmy Rotheram leder arbetet med musik på Feversham Primary Academy (UK). 2018 blev
Jimmy nominerad till Varkey Foundations Global Teacher Prize för hans uppskattade arbete
med att använda musik som en central del i undervisningen. Detta ledde till att skolan gick
från att vara en av de sämst rankade till en av de bästa för elevers utveckling i England.
https://rjl.se/kulturforhalsa

Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Följer Fohm:s rekommendationer.

ANMÄLAN OCH KOSTNAD
Mer information och anmälan här
Senast anmälningsdatum är 10 januari 2022.
Konferensen kostar 300kr inkl. moms. Fika och vegetarisk lunch ingår.
Frågor vid anmälan kontakta lok@rjl.se

UTSTÄLLNINGSBORD
Bokning av utställningsbord görs i samband med anmälan till konferensen.
Frågor om innehåll kontakta:
Birgitta Ekeberg birgitta.ekeberg@rjl.se Folkhälsa Region Jönköpings län
Ida-Klara Johansson ida-klara.johansson@rjl.se Folkhälsa Region Jönköpings län
Arrangör för konferensen är Styrgrupp Kultur för hälsa; Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum,
Jönköpings läns bildningsförbund, Jönköpings läns arkivförbund, Jönköpings läns hembygdsförbund och
kommunerna i Jönköpings län i samverkan med Gislaveds kommun.
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Hej och tack för senast!
Vi hoppas att du hade stort utbyte av konferensen om regional utveckling på Spira förra veckan - vare
sig du deltog på plats eller var med digitalt. Jag tycker det var roligt att äntligen få träffa så många
människor på riktigt och dessutom spännande att lyssna på alla medverkande. Särskilt glädjande var
att det finns en samsyn i länet om att vi måste genomföra den regionala utvecklingsstrategin
tillsammans för att bli Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.
Jag och mina medarbetare har redan bestämt oss för att arrangera en ny konferens om regional
utveckling nästa år. Anteckna gärna redan nu den 15 november 2022 i din kalender, så att du har
möjlighet att komma.
Vi vill förstås att konferensen 2022 ska bli ännu bättre. Därför tar vi gärna del av dina synpunkter på
vad vi kan förbättra till nästa gång. Kanske har du också idéer om innehåll. Mejla oss på
regional.utveckling@rjl.se
Om du vill se någon programpunkt i efterhand så håller vi på att lägga upp filmer på Youtube. De är
endast nåbara via länk och är inte publika. Än så länge går endast de tre första programpunkterna att
se, men vi fyller på eftersom.
Länk till filmerna: filmer-regional-utvecklingskonferens-18-nov-2021.pdf (rjl.se)

Med vänlig hälsning
Karin Hermansson
Regional Utvecklingsdirektör
Region Jönköpings län
karin.hermansson@rjl.se
0730-397138
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 146-159,
165
Tid:

2021-12-01 kl. 08:30

Plats:

Spira

§ 151
Månadsrapport
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från
presidiet avseende månadens ekonomiska rapport.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Månadsrapport oktober 2021 Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård
11

9

Mätetal

3

2

Resultat

av 25 Mätetal

Analys

Diagram

Medicinsk
bedömning i
primärvården
inom tre dagar.

80 % Något sämre tillgänglighet till medicinsk
bedömning inom tre dagar vid jämförelse mot
september månad 2019. Resultatet för
vårdcentralerna varierar mycket. För att få del
av statliga medel under hösten krävs 82%
medicinsk bedömning inom 3 dagar i medel
under september till november. Då resultatet
fortsatt är under denna nivå är det inte längre
sannolikt att nå upp till detta genomsnitt.

Nämnd Väntetid
till undersökning
inom 30 dagar,
radiologi

63 % Under året försämrad tillgänglighet på grund av
ett antal olika skäl. Arbetar aktivt med förbättra
och lösa detta och resultatet i oktober är den
bästa månaden under 2021, trots att det är
långt ifrån måluppfyllelse.

Nämnd Väntetid
till undersökning
inom 30 dagar,
klinisk fysiologi

76 % Fortsatt långt ifrån målnivån beroende på ökat
remissinflöde. Arbetar för att komma ikapp och
påbörja en förbättring mot målnivån.

Nämnd
Fått hjälp och
lämnat
akutmottagninge
n inom 4 timmar

72 % Fortsatt långt ifrån måluppfyllelse, i nivå med
oktober 2019.
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Mätetal
Tid till
ambulans - andel
prio 1 larm inom
20 minuter

Resultat

Analys

Diagram

68 % Tillgängligheten uppgår i genomsnitt till 68
procent under perioden januari till och med
oktober. Föregående år samma period 71
procent. Analys pågår, men klart är att
uppdragstiden per patient har blivit längre på
grund av riktlinjerna avseende
skyddsutrustning på grund av coronapandemin,
vilket försämrar tillgången till
ambulansresurser. SOS Alarm har också
längre handläggningstider än tidigare för
bedömning och prioritering av uppdrag.
Verksamheten har på grund av
coronapandemin haft ambulanser ur tjänst.
Detta har också påverkat tillgängligheten
negativt. Under sommarmånaderna juni till
augusti är flera dagambulanser avställda för att
klara bemanning och schema. Från och med
september är ambulansverksamheten i normal
drift.
Under perioden januari till och med oktober
utfördes 1 820 stycken (11 procent) fler prioritet
1-larm jämfört med föregående år. Prioritet 2larm har minskat med 6 procent. Totalt har
antalet transporter (prioritet 1-larm samt övriga
transporter) ökat med 3 procent jämfört med
samma period föregående år.

Nämnd
0,28 index Resultatet ligger totalt sett stabilt en bra bit från
Kontinuitets-mått
uppsatt mål. Finns en variation mellan
primärvård
vårdcentralerna (0,16-0,63) där Tenhults VC
når 0,63 i index baserat på 2754 läkarbesök
under månaden. För vårdcentraler med fler än
10000 registrerade läkarbesök är variationen
0,21-0,43 där Läkarhuset Öster når 0,43 i index
baserat på 13714 läkarbesök.
Med planering och organisation går det att
skapa god kontinuitet även på stora
vårdcentraler men det är svårare rent logistiskt
eftersom det finns många fler läkare att välja
mellan.
Kontinuitet beräknas för listade patienter som
gjort minst 3 besök de senaste 18 månaderna.
Bara besök på den enhet man är listad räknas
in.
Faktisk
väntetid till första
besök inom 60
dagar i
specialiserad
vård nationell
rapportering.

77 % Når nästan målet under oktober, ackumulerat
efter 10 månader är det nära måluppfyllelse.
Jämfört med samma månad 2019 är det
ungefär samma andel som fått sitt besök inom
60 dagar . Antalet väntande är nu ungefär 1000
fler jämfört med samma månad 2019. Är första
gången på relativt många månader som antalet
väntande är högre än jämförande månad 2019.
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Mätetal

Resultat

Analys

Diagram

Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

79 % Är som tidigare. Sämre resultat än oktober
2020.

Faktisk
väntetid till
operation/åtgärd
inom 60 dagar,
specialiserad
vård

80 % Ackumulerat nås målet under årets första 10
månader, utfallet i oktober är bättre än oktober
2019 och 2020. Det finns cirka 1 500 fler
väntande till operation än motsvarande månad
2019. Största skälet till att tillgängligheten trots
detta når målet är de förändrade Covid
avvikelserutiner som gällt fram till september
2021.
Antalet genomförda operationer är cirka 200
färre än oktober 2019.

Nämnd
Faktisk väntetid
till besök inom 30
dagar i barn och
ungdomspsykiatri
n

74 % Fortsatt förbättrat resultat och i oktober är
resultatet över målnivån för första gången
under 2021. Sannolikt kommer Regionen att
klara gränsen för att ta del av de statliga
tillgänglighetsmedlen för perioden september
till november. Något bättre utfall än samma
månad 2020.

Nämnd
Faktisk väntetid
till utredning
barn- och
ungdomspsykiatri
inom 30 dagar

36 % Fortsatt samma problem med utredningar som
under många år, en otillräcklig mängd
utredningar påbörjas och antalet väntande är
367, att jämföra med januari 2021 då 310 barn
väntade. De insatser som gjorts under året är
än så länge otillräckliga och i stort sett inga
barn fick sin utredning påbörjad inom 30 dagar.
87 barn har väntat mer än 6 månader.

Nämnd
Faktisk väntetid
till behandling
barn- och
ungdomspsykiatri
inom 30 dagar

34 % Bättre resultat i oktober än tidigare under året,
fortsatt arbete pågår.
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Mätetal
Allmäntandvård:
Andel revisionspatienter i tid till
undersökning och
behandling,
Folktandvården

Nämnd
Allmäntandvård:
Möjlighet att ta
emot nya patienter,
Folktandvården

Tillgänglighet
specialisttandvård inom 60
dagar efter
remiss

Nämnd
Disponibla
vårdplatser

Resultat

Analys

Diagram

83 % 13 av 26 kliniker har en tillgänglighet på 90
procent eller mer. 13 kliniker har en
tillgänglighet mellan 89 och ned till 47procent.
Utfallet är i nivå med motsvarande period
föregående år. Jämfört med september 2019
har tillgängligheten förbättrats med 5 procent
sett till hela allmäntandvården.

-26 % För närvarande har ingen klinik inom
allmäntandvården möjlighet att ta emot nya
patienter för fullständig vård, med undantag för
barn- och ungdomspatienter, akuta patienter
och patienter med "nödvändig tandvård", vilka
alltid prioriteras för snabb behandling.
Målet om att minska antalet nya patienter i kö
med 10 procent jämfört med december
förföregående år, uppfylls tydligt. Jämfört med
december 2020 har det totala antalet patienter i
kö minskat med 262 patienter, motsvarande 5
procent. Detta är en positiv utveckling, särskilt
mot bakgrund av pandemins negativa påverkan
på klinikernas möjlighet att kalla och behandla
patienter.
Jämfört med oktober 2019 har antalet patienter
i kö minskat med cirka 27 procent.
31 % I samband med upprättande av
verksamhetsplan för 2021 har ett nytt mätetal
för mätning av tillgänglighet inom
specialisttandvården tagits fram. Första
mätning och rapportering skedde i början av
2021 och till följd av att det rör sig om ett nytt
sätt att mäta är jämförelser med tidigare
perioder ej möjligt. Efter de första tre
uppföljningarna har det framkommit att
specialistavdelningar inte registrerar remisser
på ett fullgott sätt, vilket har lett till att mätetalet
ger en missvisande bild av tillgängligheten till
specialisttandvård. Ett arbete har inletts för att
korrigera remisshanteringen och fånga rätt
siffror. Detta har redan lett till en betydlig bättre
bild över tillgängligheten på vissa avdelningar,
exempelvis avdelningen för ortodonti i
Värnamo och avdelningen för odontologisk
radiologi, där tillgängligheten är 100 procent.
Utfallet för oktober har lett till en förbättring
jämfört med september.
647 Antalet disponibla platser utgår från aktuellt
behov och minskar under perioden något vid
jämförelse med samma period (januari-oktober)
föregående år (647 mot 651 platser i snitt per
dygn). Finns dock en variation mellan klinikerna
där Urologkliniken är ett exempel på en klinik
som har fler platser aktuell period.
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Mätetal

Resultat

Analys

Diagram

Nämnd
Beläggning

87 % Beläggningen har under perioden januarioktober varit 87 procent vilket är högre än
motsvarande period föregående år (81
procent). Beläggningen inom
verksamhetsområdena varierar mellan 80-95
och när det gäller enskilda kliniker har
medicinklinikerna i Jönköping respektive Eksjö
en mycket hög beläggning.
Högt antal inneliggande i förhållande till
disponibla platser förklarar resultatet.

Nämnd
Utlokaliserade

2,7% Antalet utlokaliserade minskar månad för
månad och uppgick i oktober till 292
utlokaliserade, vilket kan jämföras med 1 067 i
januari i år. Oktober 2019 var antalet
utlokaliserade 152 och de fortsatt relativt höga
nivåer vi ser idag förklaras som tidigare av
coronapandemin och administrativa åtgärder i
hur man fördelar patienterna mellan
avdelningarna inom Medicinsk vård och
Kirurgisk vård.

Nämnd
Överbeläggninga
r

2,9 % Totalt 5 751 överbeläggningar under perioden
vilket är avsevärt fler än motsvarande period
föregående år (2 995).
Färre disponibla vårdplatser i kombination med
ett ökat antal inneliggande patienter påverkar
överbeläggningarna.

Standardiserade

vårdförlopp
- andel patienter i
SVF

65 % Under den senaste 12- månadsperioden har
totalt 2 322 patienter nydiagnosticerats inom
cancerförloppen vilket är i nivå med
motsvarande period föregående år. Av dessa
har 65% inkluderats i standardiserade
vårdförlopp och behandlingsstartats vilket dock
är något färre än föregående period då
motsvarande resultat var 68%.
SVF bröstcancer samt SVF tjock- och
ändtarmscancer är ett exempel på förlopp med
hög inklusionsgrad, där 82% respektive 81% av
alla nydiagnosticerade har genomgått ett
vårdförlopp under perioden. Finns en
eftersläpning i dokumentationen vilket gör att
andelen kan förväntas bli något bättre.
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Mätetal
Standardiserade
vårdförlopp
- andel inom max
ledtid

Resultat

Analys

Diagram

44 % Under den senaste 12- månadersperioden har
totalt 1 910 patienter behandlingsstartats i
standardiserade vårdförlopp, av dessa har 838
(44 %) skett inom fastlagen ledtid för respektive
förlopp. Motsvarande period föregående år
behandlingsstartades 47% inom fastslagen
ledtid.
Under perioden når som tidigare enbart SVF
Hjärntumör uppsatt målvärde (81%). SVF
bröstcancer, SVF prostatacancer, SVF malignt
melanom samt SV F tjock- och ändtarmscancer
är exempel på förlopp med stora volymer
startade behandlingar, sammantaget når dessa
en måluppfyllelse på 46 %.
Nationellt är motsvarande resultat för totalt
behandlingsstartade samtliga regioner under
perioden 49 % med ett spann på 37 % - 65 %
mellan regionerna.

Nämnd
Årsarbetare

7 398 En ökning av faktiska årsarbetare jämfört med
föregående år. Total finns ca 309 anställda
årsarbetare mer i regionen jämfört med samma
period föregående år. Frånvaron har totalt sett
ökat med motsvarande ca 17,3 årsarbetare
under 2021 vilket innebär färre i arbete och ger
då en total ökning av ca 292 faktiska
årsarbetare jämfört med samma period
föregående år.
Det är i huvudsak föräldraledighet och vård av
barn som har ökat medan sjukfrånvaron har
minskat. Alla verksamhetsområden bortsett
från Folktandvården har i snitt fler faktiska
årsarbetare än t om samma period föregående
år och alla personalgrupper förutom
tandsköterskor ligger på samma nivå eller har
ökat. I flera av verksamheterna är ökningen
kopplad till pandemin och det behov av ökad
bemanning som det medfört.

Kostnad för
bemanningsföretag
(hyrkostnad som
andel av egna
personalkostnader)

2,9 % Utfallet ligger över målnivån. Den
ackumulerade kostnaden för
bemanningsföretag har ökat med ca 19,1 mnkr
(15,2%) jämfört med samma period 2020. Då
de egna lönekostnaderna också ökat påverkas
den relativa målberäkningen i att ge ett utfall på
endast 0,1 procentenheter högre än 2020 vid
ackumulerad beräkning av hyrkostnaden som
andel av personalkostnader. Bra Liv och
Medicinsk vård har minskat sina hyrkostnader
jämfört med föregående år medan Kirurgisk
vård och Psykiatri, rehab och diagnostik har
ökat. Kostnaden för hyrläkare har ökat med 7,2
mnkr (6,5%) medan kostnaden för
sjuksköterskor har ökat med 11,9 mnkr (79%)
jämfört med samma period föregående år.

Personalhälsa
- sjukfrånvaro

5,6 % Sjukfrånvaro i genomsnitt under året är totalt
sett lägre än föregående år även om den
fortsatt ligger på en något högre nivå än 2019,
som är ett mer jämförbart normalår. Nivån kan
sett till hela året förklaras med pandemin och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att
stanna hemma vid minsta symptom. Det är
även i år den korta sjukfrånvaron som ökat
medan den långa ligger kvar på ungefär
samma nivå som 2019. Även om ökningen
under september skiljer sig något från ett
normalår så har smittspridningen i samhället
minskat efter sommaren och i takt med det en
ökad frisknärvaro i verksamheten. Samtliga
verksamhetsområden inom nämndområdet
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Mätetal

Resultat

Analys

Diagram

uppnår målet. Kontinuerligt arbete fortsätter
tillsammans med chefer, HR och AME för att
skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande
arbetsplatser och en långsiktigt god
arbetsmiljö.
Ekonomi i
balans

-46 227 tkr Fs nämnden har efter tio månader en negativ

avvikelse mot budget på 46,2 miljoner kronor. I
augusti var nämndens ekonomi i balans då
merkostnader kopplade till pandemin
kompenserats. Vissa merkostnader kommer
troligen att finnas kvar även under hösten och
ett negativt resultat kan förväntas 2021.

Nettokostnaden ökar med 3,1 procent (256 mnkr) jämfört med samma period 2020. Intäkterna ökar med
hela 16 procent (743 mnkr) till följd av ersättningar för provtagning, vaccinationer och den
merkostnadsersättning som erhölls i augusti. De ökade intäkterna möjliggör en högre kostnadsnivå än
normalt och kostnaderna ökar sammantaget med 7,8 procent (999 mnkr), vilket är något högre än vad
en ekonomi i balans möjliggör. På kostnadssidan är det framförallt lönekostnaderna som bidrar till
ökningen. Pandemin har krävt fler årsarbetare och lösningar med krislägesavtal med mera som
förklarar en hög lönekostnadsökning. Antalet årsarbetare inom nämndens ansvarsområde har i
genomsnitt under året ökat med 292 stycken.

Underskott för Privat vårdgivare beror främst på att köpta utredningar inom barn och ungdomspsykiatrin
bokförs här medan delar av den budgetförstärkning som skett för BUP ligger inom området "Regionens
åtagande" och bidrar till att det blir överskott där.
Bra Liv har ett relativt stort överskott där intäkter för provtagning och vaccinering är större än
kostnadsökningen. Folktandvården redovisar ett underskott på 3,8 miljoner. Underskottet är en följd av
pandemin som lett till färre kliniska timmar och därmed lägre intäkter.
Störst underskott finns inom Kirurgisk vård och Psykiatri/rehabilitering/diagnostik. Inom Kirurgisk vård
finns sedan tidigare en obalans i ekonomin som successivt efter pandemin behöver komma i balans.
Inom Psykiatri/rehabilitering/diagnostik beror underskottet främst på kostnadsökningar inom
vuxenpsykiatrin och en handlingsplan för ekonomi i balans arbetas nu fram.
Inom Regionens åtagande finns en positiv avvikelse mot budget på 21,8 miljoner kronor vilket främst
förklaras av ej disponerade budget, nödvändig tandvård som inte kunnat utföras som planerat under
pandemin. Köpt regionsjukvård har plusresultat i förhållande till budget men köpt rikssjukvård (psykiatri)
har ett underskott.
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§ 152
Frågor
Tjänstemännen presenterar ett svar inför nämndsammanträdet den 14
december 2021, för den frågan som uppmärksammades under senaste
nämndsammanträdet den 16 november 2021.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Frågor från
Thomas Bäuml (M)
Besvaras på Nämnd för folkhälsa och sjukvård
2021-11-14
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Fråga 1. Moderaterna önskar en rapport kring utvärderingen av
covidvården med avseende på skillnader i dödlighet mellan
sjukhusens IVA-enheter
Underlaget är inte färdig utvärderat. Det är mycket att ta hänsyn till:
• Slumpen
• Hur lång uppföljning behövs?
• Lokala förutsättningar varierar (tex förekomst av fristående IMA)
• Stor andel flyttar från IVA till annan IVA
• Riskjustering
• Patientsammansättning, vård och utfall varierar över tid.
• …..
Mer information kommer vid nästa sammanträde i nämnd för folkhälsa
och sjukvård den 14 december.
2
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Fråga 2. Moderaterna önskar en rapport kring mobila
röntgenenheter, hur långt har man kommit och hur ser den
fortsatta utvecklingen ut.
Svar:
Inledningsvis innefattade piloten Vetlanda och Nässjö kommun, men i
dagsläget erbjuder vi mobil röntgen till samtliga kommuner på Höglandet.
Vi startade i maj i år, och hade uppehåll under sommaren. Vi har varit på
särskilda boenden i Vetlanda och Nässjö kommun vid fem tillfällen. Det
har varit både skelett- och lungundersökningar.
Efter en del tekniska problem innan vi kunde starta projektet, har det
fungerat alldeles utmärkt både med den tekniska lösningen mot sjukhuset
och bildkvaliteten på undersökningarna. Patienterna har också varit nöjda
med att slippa åka till sjukhuset.
3
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Forts.
Vi har möjlighet att åka ut med den mobila enheten två gånger i veckan,
tisdagar och torsdagar. Vi hoppas att remissflödet ska öka, så vi kan
undersöka fler patienter dessa dagar än vad vi har gjort hittills.
Vi kommer inom kort att ha ett möte med övriga röntgenenheter i länet för
att planera fortsättningen för den mobila enheten, och ambitionen är att vi
ska kunna ha erbjuda denna service i hela länet på sikt.

4
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Fråga 3. Utredningen kring palliativ vård som genomfördes i
vintras resulterade i ett antal rekommendationer till åtgärder.
Senare genomfördes ett möte med kommunerna kring detta.
Moderaterna önskar en rapport kring nuläget i detta arbete och
information kring de palliativa platser på sjukhusen som ska
inrättas inom kort och syftet med dessa.
Svar:
Palliativ vård diskuteras både i Regionalt programområde och
Strategigrupp Äldre. Det finns en aktiv Länsgrupp i samverkan som jobbar
med utveckling av Palliativ vård och där ligger många av frågorna som
kom upp i utredningen
Förslagen i utredningen och åtgärder presenteras i kommande bilder

5

Frågor och svar
59

Satsa på att förbättra den allmänna palliativa vården
Utöver pågående utbildningar kontinuerligt i Palliations ABC sker lite riktade
insatser.
En palliativa vecka i samverkan med Sydöstra sjukvårdsområdet (ett
smörgåsbord med digitala föreläsningar om palliativ vård) genomfördes nu under
hösten och det var det en framgång, det var minst 715 stycken inloggningar på
Geriatrikum.se.
Föreläsningen på Spira, om barn som närstående vid dödsfall, var det ett drygt
100 tal som deltog.
Pilotprojekt med primärvård och särskilda boenden i åtta kommuner och 12
särskilda boenden, utifrån tre case; allmän palliativ vård, brytpunktsamtal och
behandlingsstrategi.

6
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Förbättra det gränsöverskridande samarbetet Samverkan
behövs på alla nivåer. Ge SSIH i uppdrag att initiera möten med
sjukhuskliniker och vårdcentraler.
Pågår, nätverksträffar sker i alla tre länsdelar där SSIH ansvarar för att
förmedla palliativ kunskap till ombud från kommun och slutenvården,
exempelvis Estherforum som härom veckan var i Eksjö. Där diskuterades
samverkan kommunvis och SSIH, vc och kommunala företrädare deltog.
God uppslutning.
SSIH påbörjat konsultation på kirurgen (omvårdnadspersonal)

7
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Enligt lagstiftningen är det regionernas ansvar att erbjuda
läkarmedverkan
Förtydligat i regelboken, utvecklingsinsatser planeras för att ytterligare
öka andel med fast läkarkontakt i primärvården. Uppföljning görs och
kontinuitetsindex ska följas.
Nytt avtal mellan vc och kommuner färdigt, stärker detta.
Vårdförlopp Palliativ vård kommer under våren (PSVF) som kommer
ytterligare bidra till rutinerna effektiviseras och förtydligas.

8
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Erbjud alla patienter en individuell plan
Pågår men riktar sig inte enbart till dem i palliativ vård. Årliga
granskningar av kvalitet i SIPar har gjort i Rutinkollen.

Skapa kompletta multiprofessionella team i SSIH
Bemanningen i SSIH är förstärk med kurator. Finns goda samarbeten
med rehabiliteringscentrums arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
dietister i nuläget.

9
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Erbjud bra alternativ när tryggheten i hemmet brister,
Säkerställ att alla kommuner och samtliga sjukhus kan erbjuda
vårdplatser designade för palliativ vård när behov av detta
uppstår.
Uppdrag kring palliativa platser är framtaget
Arbetsgrupper finna på respektive sjukhus som ska säkra att det finns
palliativa platser i respektive länsdel. Förslaget i dagsläget är fyra platser i
Jönköping, två platser i Eksjö och två platser i Värnamo.
Inriktning specialiserad palliativ vård med behov av en åtgärd som inte
kan ske i hemmet, specialistkompetens ska finnas på dessa platser.

10
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Fortsätt bredda SSIHs verksamhet (utöka SSIH till fler
diagnosgrupper än cancer)
Nationellt arbete pågår inom ramen för kunskapsstyrningen, andra
diagnosgrupper är hjärtsvikt, KOL, demens. Inkluderas i arbetet med
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp under våren.

Bygg ut SSIH jourtid
SSIH ska utökas men ännu lite oklart hur.
Kopplingen till de avsedda vårdplatserna är tänkt att stärka att kompetens
finns tillgänglig jourtid. Utredningen är tydlig med att ökning av kompetens
i allmän palliativ vård i kombination med Individuella planer minskar
behoven jourtid och att man hellre ska satsa på dem.
11
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Förbättra uppföljningen
Förslag:

• Förbättra rapporteringen i Svenska palliativregistret och efterfråga resultaten.
• Följ upp patientens och närståendes upplevelser
• Följ upp förekomsten av individuella planer
• Identifiera ett sätt att mäta kontinuitet och följ upp denna

12
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Rapport
Temadag: Samsjuklighet – beroende och psykisk ohälsa, 3 dec 2021
Arrangör: SKR
Konferensen inleddes med en beskrivning av nuläget inom missbruks- och beroendevården och
fortsatte med synpunkter på samsjuklighetsutredningen som nyligen överlämnats till
regeringen. Slutligen beskrevs några projekt som pågår med avsikt att nå de mål som beskrivs i
utredningen.
Behovet av en förbättrad missbruks- och beroendevård har länge påtalats och målet är att den
som är föremål för insatserna ska stärkas i sin förmåga, få tillgång till fungerande behandling
och få tidiga insatser. Denna ambition är förenlig med God och Nära Vård som utgör en
fokusförflyttning från person till relation, från passiv till aktiv patient samt en sammanhållen
vård och omsorg utifrån patientens hälsa.
Utredningen utgick från en enkät som besvarats av såväl region som kommun. Svarsfrekvensen
från regionerna var 100% och från kommunerna 51,8 %. Resultatet visade att beroendevården
är olika organiserad beroende på storlek. De flesta regionerna kan erbjuda specialiserad
beroendevård. Det gäller vuxna. Beroendevården för barn och ungdom är organiserad på annat
sätt. Vissa BUP-verksamheter ser inte som sitt uppdrag att erbjuda specialiserad beroendevård.
Idag bedriver 17 av 21 regioner sprututbytesverksamhet. Fler män än kvinnor är föremål för
sprututbyte. Båda huvudmännen region och kommun kan erbjuda psykosocial behandling i olika
former. Få kommuner erbjuder bostad först och sysselsättning. Båda huvudmännen behöver
arbeta tillsammans i integrerad öppen vård. Ett utvecklingsområde är integrerad öppen vård
som innefattar barn och unga (MiniMaria). Vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det
svårare att erhålla stöd. Vissa kommuner anser sig inte ha detta uppdrag. Hemmaregionen har
hälso- och sjukvårdsansvaret för person placerad i HVB-hem. Kommunen står oftast för
kostnaderna. Mer fokus på kvinnor med missbruk och beroende krävs.
Ylva Larsson Uppsala, är hjärnkollambassadör och själv missbrukare med psykiatrisk diagnos och
beroende. Hon framhöll att stigmat kring beroende hindrar personer från att söka hjälp.
Kommunen enbart har inte kompetens att hjälpa en person med psykisk ohälsa. Det kan ta lång
tid för en person att komma till insikt om sin situation. PTSD har betydelse för utveckling av
psykisk ohälsa. Stöd behövs redan i grundskolan. Ångest kan utvecklas i tidig ålder. Bemötandet
av person med psykisk ohälsa är A och O. Personen behöver känna tillit. Det är en långvarig
behandling med terapi i kombination med läkemedel. Kontinuitet är mycket viktigt. Regionens
psykiatri och kommunens socialtjänst måste samarbeta utifrån en gemensam vårdplan. Viktigt
för personen att få vara en del i ett sammanhang. Det är även mycket viktigt med samtalskontakt i tidigt skede tex äldre på skolgården. Tonåringar ska inte komma in i vården för tidigt.
Lyssna på den unge! Lyssnandet är en konst. Fråga: ”Hur kan jag hjälpa dig?”

67

Anders Printz är regeringens utredare avseende samsjuklighet, missbruk och beroende.
Utredningen har titeln ”Från delar till helhet – en reform”. Uppdraget har varit att mer
samordna insatser psykiatrisk sjukdom och beroende. Hur kan ansvaret samlas hos en
huvudman? Utredaren har samlat information och erfarenheter från personal och patienter var
för sig. Vad är det som inte fungerar? Vad finns det för lösningar? Hur fungerar det i andra
länder?
Situationen i nuläget: Patienter/klienter hänvisas eller avvisas. Behandlingen ges inte integrerat.
Hälsoperspektivet måste förstärkas. Uppdraget till huvudmännen måste bli tydligare. Det
gemensamma måste bli starkare. Stöd och vård ska hänga ihop. En person ska inte bli utestängd
om det finns behov av såväl beroendevård som psykiatrisk vård. Personen ska ha hjälp med en
fungerande vardag i ett sammanhang.
Förslag: All psykosocial behandling ska vara regionens ansvar och ges samordnat.
Lågtröskelmottagning (ökad tillgänglighet) vid sprutbyte i tidigt stadium. Socialtjänstens
uppdrag är uppsökande, ska erbjuda social trygghet och stöd. Regionen ansvarar för hälso- och
sjukvård i HVB oavsett var personen är folkbokförd. Skyldighet att samordna insatser.
Teamarbete nödvändigt. Ökat brukarinflytande. Personligt ombud vid samsjuklighet.
Sammanhållen uppföljning patient och anhöriga. Behovsanpassad tvångslagstiftning för hälsooch sjukvård avseende personer med skadligt beteende eller beroende.
Begreppet ”Missbruk” ska ersättas med begreppet ”Skadligt bruk och beroende”. Att samla
hälso- och sjukvårdsansvaret hos regionen medför bättre förutsättningar att integrera
behandlingsmetoder samordnat samt en bredare och mer jämlik, evidensbaserad behandling.
Viktigt även för barn och unga. Ska regleras i HSL och Patientlagen. Sociala insatser för barn och
unga som förut, men med betoning på regionens ansvar för medicinsk behandling. Utveckla
gemensam verksamhet till exempel MiniMaria. Socialtjänsten ska verka för trygga och goda
uppväxtförhållanden. Förtydliga behovet av att stärka den enskildes förmåga och stärka
nätverket. Stödja anhöriga till personer med skadligt beteende och beroende. Det finns starka
skäl att renodla grunduppdraget. Arbeta utifrån ”Lågtröskelmodell”. De som aldrig kommer på
bokat besök, till exempel hemlös person, ska erhålla stöd utifrån dennes speciella sammanhang.
Gemensam dokumentation förutsätts. Samordnade insatser är nödvändigt vid psykisk
funktionsnedsättning i kombination med beroende och skadligt beteende.
Genomförande 2025. Underlag för ekonomiska konsekvenser lämnas innan. Det är en politisk
fråga. Stimulansmedel vid genomförande.
Panelsamtal följde då frågor om förutsättningarför genomförande diskuterades. Det finns även
goda exempel på regioner/kommuner som redan kommit en bit på väg. Till exempel Luleå,
Västra Götaland (ACT Göteborg) och Åmål. Man var överens om nödvändigheten av att
samverka på flera nivåer och skapa gemensamma arbetssätt.
Gunnel Svensson (m) Ersättare i Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård
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§ 153
Informationsärenden för presidiet
•

•

•
•

Uppskjuten vård
Kristina Bertov chefscontroller informerar kort om antalet väntande
patienter till operation/behandling under kirurgisk vård, samt
mätpunkter för SVF- cancer. Presidiet önskar vidare information om
vårdplatser till nämndsammanträdet den 14 december 2021.
Patientkontrakt
Presidiet önskar att få en uppföljning kring konkreta
implementeringar som vidtagits inom primärvården samt vilka
utmaningar som verksamheterna bemöter med patientkontrakt. En
presentation från primärvården kring ämnet sker under
nämndsammanträdet den 25 januari 2022.
Mätetal
Investeringsärenden
Presidiet önskar att få informationsdragningar vid sammanträden där
investeringsärenden hanteras.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

70

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 146-159,
165
Tid:

2021-12-01 kl. 08:30

Plats:

Spira

§ 154
Budget och verksamhetsplan 2022
Diarienummer: RJL 2021/127
Beslut
Presidiet föreslår nämnden för folkhälsa och sjukvård
1. Noterar förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag
samt Privata Vårdgivare och lägger till handlingarna
2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2022 för
verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården,
Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik och lägger till handlingarna.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget
med verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 angivit att respektive
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina
verksamhetsområden senast november 2021.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22
• Budget och Verksamhetsplan verksamhetsområde för
Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk
vård samt Psykiatri,
rehabilitering och diagnostik
• Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) avstår från att delta i beslutet.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Budget och verksamhetsplan 2022 Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
1. Noterar förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag samt
Privata Vårdgivare och lägger till handlingarna
2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2022 för
verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk
vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik och lägger
till handlingarna.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget med
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 angivit att respektive nämnd ska
konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina verksamhetsområden senast
november 2021.

Information i ärendet
Inledning
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Regionfullmäktiges
beslutade budget med verksamhetsplan 2022 anger utgiftsramar och
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett
vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet
med förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras.

Verksamhetsplanens utformning
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska
mål arbetar Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard.
Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens
utveckling utifrån fem perspektiv:
• Medborgare och kund
• Process och produktion
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• Lärande och förnyelse
• Medarbetare
• Ekonomi
Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje
perspektiv finns strategiska mål, framgångsfaktorer, uppdrag samt mätetal.
Verksamhetsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse.
Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområdena Vårdcentralerna Bra Liv,
Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik framgår av bilaga. Nämnden delges även budget och verksamhetsplan
för Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, i vilken många av
uppdragen och planerade aktiviteter rör nämndens ansvarsområde.
Systemmätetal
Regionfullmäktige har i budget 2022 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal
med mål. I bifogade verksamhetsplaner framgår aktuella systemmätetal samt hur
ofta de följs upp. Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som
regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa
producenter.
Nämndens mätetal
Utöver Regionfullmäktiges fastställda systemmätetal med mål i budget 2022 finns
för nämnden nedan fastställda mätetal med mål.
Mätetal

Mål

Självskattad hälsa i befolkningen
Patientupplevd delaktighet och kontinuitet (NPE)
Telefonkontakt med vårdcentralen samma dag
Faktisk väntetid till besök inom 30 dagar i barn och ungdomspsykiatrin
Faktisk väntetid hud (del av systemmått)
Väntetid till undersökning inom 30 dagar, radiologi
Väntetid till undersökning inom 30 dagar, klinisk fysiologi

Grön

Gul

72%
80%
100%
90%
80%
90%
90%

>=72%
>=80%
>99%
>=90%
>=80%
>=90%
>=90%

71-69%

Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom 4 timmar
Kontinuitetsmått – primärvård

90%
75%

Faktisk väntetid för utredninginom barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar
Faktisk väntetid för behandling barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar
Möjlighet att ta emot nya patienter, minskning av nya som står i kö jfm 2020, Tandvård
Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal
Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar som genomgått hälsosamtal.
Vårdtillfällen med skador
Vårdtillfällen med vårdskada
Disponibla vårdplatser
Beläggning i procent
Överbeläggningari procent (antal överbeläggningar/disponibla platser)
Utlokaliseradei procent (antal utlokaliserade/disponibla platser)
Antal hembesök läkare, Primärvård
Antal vårdplaneringar enligt SiP, Primärvård
Återinläggningar inom 30 dagar vårddygn

Röd

Periodicitet

95-99%
70-89%
60-79%
70-89%
70-89%

<69%
<79%
<95%
<70%
<60%
<70%
<70%

År
År
Tertial
Månad
Månad
Månad
Månad

>=90%

75-89%

<75%

Månad

>=75%

60-74%

<60%

Månad

90%
90%
10%
50%
50%
0%
0%

>=90%
>=90%
5-10%
>=50%
>=50%
<5%
<5%

70-89%
70-89%
0-5%
30-49%
30-49%
5-10%
5-10%

<70%
<70%
>0%
<30%
<30%
>10%
>10%

85%
0%
0%
Öka
Öka
Minska

75-85%
<1,5%
<0,5%
>=90%
>=90%
<15%

86-90% <75%, >90%
1,5-3%
>3%
0,5-1%
>1%
75-94%
<74%
75-94%
<74%
15-20%
>20%

Månad
Månad
Månad
Tertial
Tertial
Tertial
Tertial
Månad
Månad
Månad
Månad
Tertial
Tertial
Tertial

78%

>=78%

59 100 kr

59 100

63 700 kr

63 700

Årsarbetare

Månad

Arbetstillfredsställelse - HME
Kostnad kronor per DRG Öppenvård Kostnad per DRG inom specialiserad somatisk vård
Kostnad kronor per DRG slutenvård Kostnad per DRG inom specialiserad somatisk vård

64-78
>59 100
<65 900
>63 700
<69 000

<65%

ÅR

>65 900

År

>69 000

År

Planen för framtidens hälsa- och sjukvård
För att följa planen för framtidens hälsa- och sjukvård finns definierade resultatmått
och processmått inom varje strategiområde. Resultatmåtten redovisas genom
mätetal som är fastställda av regionfullmäktige eller av nämnd.
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De framarbetade processmåtten återredovisas genom aktiviteter i
verksamhetsplanerna.
Reultatmått inom repektive strategiområde
Strategi 1

Mätetal

Källa

Periodicitet

Självskattad hälsa i befolkningen

Självskattad hälsa i befolkningen

Nämndsmätetal År

Nationella pateintenkäten

Nämndsmätetal ÅR

Indikatorer öppna jämförelser
Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård
jag behöver

Budget 2022

År

Budget 2022

ÅR

Indikatorer öppna jämförelser
Mätetal tillgänglighet
Kostnad för bemanningsföretag

Budget 2022
Budget 2022
/Nämndsmätetal
Budget 2022

År
Månad/
tertial
Månad

Arbetstillfredsställelse - HME

Nämndsmätetal ÅR

Kandidatupplevelse/De som söker jobb hos
oss - CNPS (Candidate Net Promoter Score)

Budget 2022

Tertial

Andel i befolkningen som har stort/mycket
stort förtroende för hälso- och sjukvården i
sin helhet i sitt landsting/region

Budget 2022

ÅR

Strategi 2
Patientupplevd delaktighet och kontinuitet (NPE)
Strategi 3
Förbättring öppna jämförelser
Hälso- och sjukvårdsbarometern
Strategi 4
Förbättring öppna jämförelser
Väntetider
Minskat behov av hyrbemanning
Strategi 5
Arbetstillfredsställelse - HME
Rekommendera en kollega
Strategi 6

Förtroende från invånarna

Ansvar och befogenheter
Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige
anvisat. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och
effektivisera verksamheten till givna ramar.
För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för
verksamheten.

Ekonomisk ram
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2022 om budget till
nämnden för nämnden för folkhälsa och sjukvård på 10 533 384 000 kronor.
Budgeten fördelas mellan centrala anslag, privata vårdgivare och
verksamhetsområdena Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård,
Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik enligt nedan.
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram
under året göra förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är en del i att uppnå
fullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 2022. Utöver det har
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar
till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär eller av
tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.
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Total budget för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Tabell: Totalt anslag för nämnden för folkhälsa och sjukvård (tkr)
Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Politisk verksamhet
Medicinsk service
Summa

Anslag beslut Anslag budget
RF 2021-10-10
2022
Kommentar
-2 285 507
-2 284 982 Teknisk justering index
-6 428 599
-6 426 424 Teknisk justering område
-990 302
-989 738
-298 850
-298 195
-455 110
-461 284 Teknisk justering område
-1 323
-1 323
-73 693
-71 794 Teknisk justering område
-10 533 384
-10 533 741

Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan
utgiftsområden har i arbetet med detaljbudgeteringen vissa budgettekniska
justeringar gjorts.
Centralt budgeterade anslag
Centralt budgeterade anslag avser medel för vårdval, köpa av riks- och
regionsjukvård med mera.
Tabell: Centrala anslag (tkr)
Anslag budget
2022
-2 021 286
-1 006 334
-99 375
-43 044
-84 005
-1 323
0
-3 255 368

Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Politisk verksamhet
Medicinsk service
Summa

Privata vårdgivare
Privata vårdgivare avser medel för privata läkare och fysioterapeuter enligt
nationell taxa.
Tabell: Anslag till Privata vårdgivare (tkr)
Anslag budget
2022
-6 351
-45 188
-12 357
-63 896

Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Summa

Verksamhetsområde inom nämnden för folkhälsa och sjukvård
Vårdcentralerna Bra Liv
Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag om
valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Ersättningen är
rörlig baserad på antal listade invånare och måluppfyllelse avseende kvalitetsmål.
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Region Jönköpings läns ersättningsmodells för vårdval primärvård utgår från att
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och
kvalitetsutveckling. Total ersättning för vårdval primärvård 2 058 499 000 kronor,
varav budget 1 993 559 000 kronor och varav 64 940 000 kronor centrala
kostnader/intäkter samt patientavgifter.
Folktandvården
Verksamhetsområde Folktandvården erhåller budget inom utgiftsområdena
tandvård och övrig hälso- och sjukvård.
Tabell: Anslag till Folktandvården (tkr)
Anslag budget
2022
-255 151
-10 498
-265 649

Utgiftsområde
Tandvård
Övrig hälso och sjukvård
Summa

Medicinsk vård
Verksamhetsområde Medicinsk vård erhåller budget inom utgiftsområdena
primärvård, specialiserad somatisk vård, övrig hälso- och sjukvård och medicinsk
service .
Tabell: Anslag till Medicinsk vård (tkr)
Anslag budget
2022
-156 025
-2 438 554
-262 825
-16 018
-2 873 422

Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk service
Summa

Kirurgisk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård erhåller budget inom utgiftsområdena
primärvård, specialiserad somatisk vård övrig hälso- och sjukvård och medicinsk
service. Utöver vad som anges nedan erhåller verksamhetsområdet ersättning inom
vårdval ögon.
Tabell: Anslag till Kirurgisk vård (tkr)
Anslag budget
2022
-96 038
-2 633 926
-40 140
-21 623
-2 791 727

Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk service
Summa

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik erhåller budget inom
utgiftsområdena primärvård, specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatrisk
vård, övrig hälso- och sjukvård och medicinsk service.
Tabell: Anslag till Psykiatri, rehabilitering och diagnostik (tkr)
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Anslag budget
2022
-5 281
-302 422
-878 006
-63 816
-34 153
-1 283 678

Utgiftsområde
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk service
Summa

Rapportering/uppföljning
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi
enligt nedan.
Regionstyrelse och nämnder ska genom månadsrapporter från förvaltningen
löpande följa verksamhet och ekonomi. Efter april och augusti ska regionstyrelsen
till regionfullmäktige återrapportera en delårsrapport med sammanfattning av hur
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk
helårsprognos. För helåret ska regionstyrelsen lämna årsredovisning till
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22
Budget och Verksamhetsplan verksamhetsområde för Vårdcentralerna Bra
Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri,
rehabilitering och diagnostik
Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion

Beslut skickas till
Verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv
Verksamhetsområde Folktandvården
Verksamhetsområde Medicinsk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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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. Vårt mål är en bättre hälsa för alla. Vi
erbjuder hälso- och sjukvård samt rehabilitering, med bästa bemötande och medicinsk kvalitet, utan
vinstsyften. Vi vill uppfattas som tillgängliga och erbjuda kontakt i telefon samma dag och tid för
medicinsk bedömning inom tre dagar. Verksamheten är väl förankrad i vår värdegrund med ledorden
omtanke, helhet och kvalitet.
Bra Liv finns med 28 vårdcentraler och flera filialer spridda i länet. Vid dessa enheter är drygt 272 000
invånare listade, vilket är 74 % av länets befolkning. Vår ambition är att fortsätta öka listningen och
vår marknadsandel.
Även år 2022 påverkas i stor omfattning av coronapandemin. Vaccinationsarbetet kommer att fortsätta
med dos 3 samt åtgärder för att nå en ännu större andel av befolkningen med första vaccinationsdosen.
Provtagning, smittspårning och rehabilitering efter covidinfektion fortgår. Det långvariga merarbetet
relaterat till covid-19 är en utmaning både personal- och lokalmässigt.
Den nära vården utvecklas inom flera olika områden. Vid varje vårdmöte ska patient och vårdgivare
komma överens om vad patienten kan göra själv och vad vården ansvarar för. Överenskommelsen
dokumenteras i patients journal. Tillgodose fast vårdkontakt till svårast sjuka. Bra Liv bidrar till att
införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar. Ett nära
samarbete mellan vårdcentral, kommuner och slutenvård är en förutsättning för en god och nära vård.
I varje vårdmöte uppmärksammas individers psykiska hälsa. Nya arbetssätt med individanpassad vård
utvecklas för patienter med kronisk sjukdom. Uppmärksamma rehabiliteringsbehov och i samverkan
med patienten utveckla en rehabiliteringsplan. Förbättrad läkemedelsförskrivning både avseende
kvalitet, kostnadseffektivitet och miljö.
Digitaliseringsarbetet fortsätter, en ökad andel patientkontakter blir digitala. Arbetssätt med digitala
ronder, vårdplaneringar och samverkan mellan vårdgivare fortsätter att utvecklas.
Egenmonitoreringsverktyg kommer fortsätta att testas. Bra Liv nära appen erbjuder förutom digitala
besök och meddelandefunktion även möjlighet att boka provtagning och vaccinationer. Varje
vårdcentral har ett eget utbud av olika omfattning. I Bra Liv näras gemensamma utbud finns
tillgänglighet till digitala besök alla veckodagar mellan 8 och 21, lika tillgänglighet oavsett var
patienten bor.
Vi bedriver ett fortlöpande aktivt patientsäkerhetsarbete med bl.a. patientsäkerhetsronder.
Prediktionsverktyget som utvecklades för att förutse svår covidsjukdom kommer att vidareutvecklas
för bla sepsis.
Kompetensutveckling i egen regi fortlöper med utbildningar i linje med de kompetensplaner som finns
för samtliga yrkesgrupper. Flera utbildningar bidrar till arbetet med rätt använd kompetens. För att
stärka chefskapet erbjuds Chefsarena Bra Liv, introduktionsprogram, mentorskap och chefstrainee.
Bra Livs chefer deltar även i regionens nätverk för engagerat ledarskap samt andra chefsutbildningar.
Bra Liv arbetar för hälsofrämjande arbetsplatser med hög trivsel, låg sjukfrånvaro, låg
personalomsättning och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi har en välkänd värdegrund som
förtydligar vårt varumärke, medarbetarskap, chefsuppdrag och vårt löfte till patienterna.
Det ekonomiska målet för 2022 är ekonomi i balans. Vi arbetar med ständiga förbättringar, nya
arbetssätt och rätt använd kompetens.
En av Bra Livs större utmaningar är svårigheten att rekrytera personal till vissa geografiska områden. I
dessa områden kommer behovet av hyrläkare finnas kvar. Brist på personal leder till sämre ekonomi
och risk för en ojämlik vård.
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Bra Liv har sammanfattar 2022 års arbete i tio strategiskt viktiga punkter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi i balans
Invånare och patientupplevelser
Koncernsamarbete
Närakut
Kroniker
Mest svårt sjuka
Digital vård
Nära samarbete med kommun och sjukhus
Kompetensförsörjning
Attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Enklare vardag för patienter och medarbetare
Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara
resurseffektivt.
Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar
till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och
återvinningen ska öka.

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan

6(26)

83

Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i verksamhetsplan 2022 och flerårsplan 2023-2024.
Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag om valfrihetssystem,
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Ersättningen är rörlig, baserad på antal listade invånare
och måluppfyllelse avseende kvalitetsmål. Därutöver finns ersättningar för särskilda uppdrag som att
utbilda ST-läkare, bemanna i BHV, ansvara för särskilda boenden m.f.l.
Listade invånare är viktade avseende ålder, socioekonomiskt index och med samlade diagnoser
(ACG), där länsgenomsnittet är 1,0. Bra Livs listade invånare når i slutet av 2021 ett genomsnitt på
0,999.
Vårdpengen är 4 900 kr per genomsnittlig invånare plus möjlighet till ytterligare 630 kr för uppdrag.
Vårdpengen (exklusive läkemedelsersättning) har ökat med 1,6 % medan ersättning för uppdrag har
ökat med 15 %. Ökningen av uppdrag avser främst resurser för fler ST-läkare.
Ekonomisk ersättning
mnkr

se text ovan

Budget 2022
Investeringar ospec

1 mnkr

Investeringar spec
ID

0
Klinik

Benämning

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan

Beviljat belopp

7(26)

84

Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Att skapa en vård som är personcentrerad är en av vårdens viktigaste utmaningar.

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En
personcentrerad vård och omsorg utgår från patienten/brukaren och närståendes behov och förmåga att
hantera sin sjukdom. Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en
god personcentrerad vård.
Mätetal
Kundtillfredsställelse - nationell patientenkät

Periodicitet

Målvärde 2022

År

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

Information/kommunikation med invånare

Bra Liv informerar och kommunicerar samt bygger
relationer med listade invånare på flera olika sätt
exempelvis i patientråd, digitala nyhetsbrev,
facebook, instagram mm. Pandemin har lärt oss att i
ännu högre utsträckning använda sociala medier som
kommunikationskanal när vi snabbt vill förmedla
information till invånarna.

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”

Personcentrerad vård/patientkontrakt

Många beslut som påverkar patientens hälsa kan bara
individen själv fatta. Vården ska stötta patienten i att
leva med sin kroniska sjukdom och ta ansvar för sina
livsstils val.
Vid varje besök ska patient och vårdgivare komma
överens om vad patienten kan göra själv och vad
vårdgivaren har ansvar för. Patientkontraktet
dokumenteras under rubriken överenskommelse i
patientens journal.

Uppdrag/mål: Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor.
Inom psykiatri och i primärvården ska samtal erbjudas kring livsfrågor, samt via självhjälpsgrupper
och lärcaféer. Samtal utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella
folkhälsoundersökningar.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppmärksamma livsstilsfrågor

Bra Livs målsättning är att uppmärksamma
patientens hela livssituation och hälsa. Det är inte
alltid det patienten söker för som är det verkliga
problemet, därför efterfrågas vid varje vårdmöte både
fysiska besvär, psykiska, sociala och existentiella
behov. Vårdcentralerna erbjuder hjälp till att förändra
levnadsvanor avseende tobak, alkohol, kost och
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Aktiviteter

Beskrivning
motion. Kontakterna kan vara både fysiska och
digitala. Invånare som fyller 40- 50- 60- eller 70-år
erbjuds ett fördjupat hälsosamtal.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att
skapa förtroende hos invånarna.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske med att
förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Telefonkontakt med vårdcentralen samma
dag

Tertial

100 %

Medicinsk bedömning i primärvården inom tre
dagar.

Månad

90 %

Listade invånare

Månad

272 500

Nämnd Kontinuitetsmått – primärvård

Månad

0,75 index

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med förstärkt vårdgaranti

Tid till kontakt med vården ska kunna ges inom tre
dagar. Utveckla och organisera verksamheten med
arbetsformer som ökar tillgängligheten för akuta
besök.

Utökning av rehabiliteringsresurserna i
primärvården.

För att möta behoven bör vårdcentralerna i
samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta
att stärka det tvärprofessionella samarbetet.

Förstärkning av psykosociala team.

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat.
Vården som är nära patienten ska förstärkas för att
tillgodose detta behov. För detta behöver de
psykosociala teamen förstärkas.

Vårdmottagning Bra Liv nära

Mikromottagning belägen på A6 i Jönköping.
Mottagningen tillhandahåller resevaccinationer,
vaccination mot säsongsinfluensa och covid samt
enklare sjukvård. Mottagningen erbjuder både
tidsbokning och drop in tider. Under 2022 planeras
mikromottagningar i en eller två ytterligare
kommuner i länet.

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor.
Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Förbättringsarbeten uppmärksammar
skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, t ex utifrån kön, etnisk tillhörighet,
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socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till mer jämlik hälsa behöver tillgången på
kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds samhället.
Aktiviteter

Beskrivning

Filialer i glesbygd

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

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta
områden

Tre Bra Liv vårdcentraler som finns i
socioekonomiskt utsatta områden har extra resurser
för att ge särskilt stöd till invånarna. I samverkan
med kommunen, civilsamhället och andra aktörer i
länet görs ett strukturerat arbete i utsatta områden
och/eller befolkningsgrupper, med fokus på fysisk,
psykisk och social ohälsa.

Uppdrag/mål: Arbeta med integration
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård. Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med anledning av
coronapandemin och införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med stödjande insatser
för att aktivera invånarnas frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att
stärka och främja en positiv hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både för personer i
asylprocess och nyanlända.
Aktiviteter

Beskrivning

Asyl och flyktingfrågor

Sjukvård och inledande hälsoundersökningar till
asylsökande är en integrerad del av vårdcentralernas
ordinarie verksamhet. Vårdcentralerna samverkar
med Regionens hälsokommunikatörer. Tre Bra Liv
vårdcentraler som finns i socioekonomiskt utsatta
områden har extra resurser för att ge särskilt stöd till
invånarna.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn
och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av
barn- och ungdomars psykiska hälsa
Utredning hur en första linjens vård för barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin
vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning kan se ut.
Aktiviteter

Beskrivning

Förstärkt samverkan barn och unga

Samverkan mellan Jönköpings kommun och
Regionen. Bra Liv har med två vårdcentraler i
pilotverksamhet. Tidiga samordnade insatser för att
stärka barn och ungdomars psykiska hälsa.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres
hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.
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Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa
Identifiera och erbjuda behandling, alternativt förebyggande åtgärder för att motverka psykisk ohälsa,
suicid, ofrivillig ensamhet samt främja äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Beskrivning

Uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre

I varje vårdmöte uppmärksammas och efterfrågas
patientens psykiska hälsa. För att minimera risken för
suicid har Bra Liv arbetat fram
informationsmaterialet "Våga fråga" som finns riktat
både till medarbetare och invånare.

Gruppaktiviteter riktade till äldre

Föreläsningar och fysisk aktivitet i grupp

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Fortsätta arbetet med Trygg och säker vård och omsorg. I uppdraget ingår att arbeta aktivt med att
utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i syfte att erbjuda jämlik hälsa och vård för
länets invånare. Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det
tvärprofessionella samarbetet.
Aktiviteter
Trygg och säker vård och omsorg i hemmet.

Beskrivning
Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård
och omsorg i hemmet.
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 2019

Prognos 2021

Plan 2022

Antal besök, läkare

287 900

260 000

280 000

Antal besök, annan personal kategori

391 300

764 000

510 000

Varav vacc besök covid-19

0

463 000

200 000

Andel digitala besök läkare

1,1 %

6%

7%

Andel digitala besök annan personal
kategori

0,2 %

2%

3%

249 000

350 000

314 000

Telefonkontakter

Besöken både till läkare och övriga yrkesprofessioner förväntas öka 2022, både digitala och fysiska
besök. Plan för covid-19 vaccinationer 2022 motsvarar dos 3 för de individer som fått dos 1 och
2 2021. Telefon minskning med 10 %. Förhoppning är att telefonkontakter ska minska och digitala
asynkrona kontakter öka.

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem
och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Fortsätta utökningen och användningen av digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården
Aktiviteter

Beskrivning

Bra Liv nära, digitala vårdmöten

Vårdcentralerna Bra Liv erbjuder sedan flera år
tillbaka digitala vårdmöten via appen Bra Liv nära.
Verksamheten riktar sig i första hand till Bra Livs
listade invånare. Patienten kan komma i kontakt med
Bra Liv nära gemensamt eller välja sin egen
vårdcentral. Appen utvecklas kontinuerligt med
exempelvis meddelandefunktion, direktbokning för
coronaprovtagning och coronavaccination samt
artificiell intelligens för triagering. Digital
vårdplanering kan genomföras via
flerpartsfunktionen i Bra Liv nära appen.
Bra Liv har deltagare i projektet första linjens digitala
vård som delar med sig av de erfarenheter och
kunskaper som vi har byggt upp.

Egenmonitorering

Test av digitala verktyg för att patienten själv ska
kunna följa och ta hand om sin kroniska sjukdom
pågår. För närvarande provas ett
monitoreringsverktyg för astma.
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Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning. Särskild satsning på de som har ett digitalt utanförskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Digitalisering på varje vårdcentral

Alla vårdgivare ska kunna erbjuda både fysiska och
digitala besök. Telefonrådgivning triagerar till
digitala besök då det är lämpligt.

Från telefon till flygledartorn

Invånare/patienter och andra vårdgivare erbjuds
bättre kontaktmöjligheter med vårdcentralen genom
att fler digitala tjänster används. Behovet av
telefontillgänglighet sätts i relation till digital
tillgänglighet. Vårdcentralen ska med hög medicinsk
säkerhet kunna avsluta fler ärenden vid första
kontakten genom ett nära samarbete mellan
vårdcentralens samtliga professioner. Vårdcentralen
blir tillgänglig med hög kontinuitet i patientmötet och
medarbetarna får en bättre arbetsmiljö.

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de befolkningsgrupper som
har störst behov.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

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

Tertial

50 %

Aktiviteter

Beskrivning

Läkarinsatser i BHV

Barnhälsovården är inte ett obligatoriskt uppdrag i
primärvårdens vårdval. För Bra Liv är
läkarbemanning i BHV ett högt prioriterat uppdrag.
Majoriteten av vårdcentralerna bemannar i
barnhälsovården. Bra Liv har ett nära samarbete med
barnhälsovårdsöverläkaren för att möta behovet av
läkartid i BHV.

Uppdrag/mål: Hälsa för livet
I delprojektet Hälsa för livet samlas behovsanpassade stöd för invånarnas hälsa. Digitala tjänster och
fysiska mötesplatser utvecklas, samlas och sprids i länet.
Aktiviteter

Beskrivning

Lärcafé, självhjälpsgrupper och Hälsocenter

Lärcafé är mötesplatser för personer med liknande
sjukvårdserfarenheter som ges möjlighet att få mer
kunskap om sin sjukdom och att ge varandra stöd och
hjälp. I några kommuner samarbetar Bra Liv och
kommunerna i Hälsocenter.
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Uppdrag/mål: Rehabilitering
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där
arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att
rehabiliteringspotentialen som en individ har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården,
vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga och säkra övergångar och en bra
rehabiliteringsprocess för den enskilde.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla omhändertagandet efter långtidsbesvär
efter covid-19

Samla kompetens kring utredning, behandling och
rehabilitering för patienter med långtidsbesvär efter
covid-19, för att skapa en jämlik och enhetlig vård

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Agera för säker vård
Patientsäkerhetsarbetet ska under planperioden anpassas till Socialstyrelsens nationella handlingsplan
för ökad patientsäkerhet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Vårdhygien - basala hygienregler

Månad

100 %

Vårdhygien - rätt klädd

Månad

100 %

Journalutskrift inom 72 timmar

Månad

75 %

Patientjournal - signering

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Säker vård - alla gånger

Vårdcentralerna Bra Liv arbetar med patientsäkerhet
utifrån regionens övergripande strategiska
målsättning, där 9 av 16 delområden är relevanta för
primärvården. 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

Införa bedömningsverktyget RETTS

Ett triageringsverktyg som används av vårdcentraler,
ambulans och akutmottagningar. Verktyget finns
tillgängligt, integration till Cosmic kommer att
genomföras under 2022.

Covidvaccination, rehabilitering, provtagning och
smittspårning

Bra Liv planerar och organiserar verksamheten för att
fortsätta covidarbetet under 2022. Vaccinationer i
stor skala beräknas fortgå till halvårsskiftet, för att
sedan minska i omfattning. Provtagning och
rehabilitering vid långtidsbesvär efter covidinfektion
förväntas pågå hela året.

Säker vård - prediktion

Arbetssätt som förutser sjuklighet och risker på
individnivå med hjälp av algoritmer som läser
journaldata. Arbetssättet utvecklades 2021 för att
förutse risk för svår covidsjukdom. Under 2022
kommer en prediktionsmodell för Sepsis att testas.
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Antal hembesök läkare

Tertial

Öka

Nämnd Antal vårdplaneringar enligt SiP

Tertial

Öka

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen
Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med
ambitionen att vara ledande i implementeringen.
Aktiviteter

Beskrivning

Delta i FAKTA-arbete

Bra Liv deltar med medarbetare i flertalet FAKTAgrupper.

Kvalitetsregister

Vårdcentralerna deltar i nationella diabetesregistret
(NDR). Registreringen är manuell. Andra
kvalitetsregister används i mycket begränsad
omfattning p.g.a manuell registrering.
Analysverktyget Medrave med automatisk
datauthämtning från Cosmic är infört under 2021.
Medrave kommer att användas i flera kvalitetsarbeten
2022.

Uppdrag/mål: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med införandet av
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
täcker en eller flera delar av en vårdkedja och
beskriver flöde, åtgärder, patientens medverkan och
mål och indikatorer för uppföljning. De används för
att systematiskt säkra bästa möjliga resultat med så
liten variation som möjligt. Vid införande av
vårdförlopp är det viktigt att beakta risker för
undanträngningseffekter.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för
att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Exempelvis säkra att patienter med psykiatrisk
problematik i gränslandet mellan specialistvård och primärvård erbjuds god vård och behandling.
Aktiviteter
Patienter med kronisk sjukdom.

Förbättra konsultstöd från specialistvården till
primärvården.

Beskrivning
Fortsätta arbetet med införandet av patientkontrakt
samt prioritera och utveckla patientens egen kraft att
leva med sina kroniska sjukdomar.
Vårdcentralen är basen i hälso- och sjukvården. För
att vårdcentralerna ska kunna utveckla sitt arbete med
svårt sjuka patienter behöver konsultstödet från
specialistvården förbättras.
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Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård
och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i Jönköpings län.
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med kommunerna och slutenvården

Vårdcentralen ansvarar för den palliativa vården för
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: God läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande
läkemedel, ha god följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt
arbetar för att minska polyfarmaci.
Aktiviteter

Beskrivning

Trygg, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning

Arbetet syftar till att minska polyfarmaci, att uppnå
läkemedelskommitténs förskrivningsmål, och att
förskriva rätt mängd och rätt sorts läkemedel.
Rapporter och lathundar tas fram en gång per kvartal
för att underlätta för vårdcentralerna att göra rätt.

Rätt förskrivning av antibiotika

Bra Livs vårdcentraler ska vara antibiotikasmarta
samt klara STRAMAS kvalitetsmål för
antibiotikaförskrivning.

Framgångsfaktorer: Psykisk hälsa
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa

Uppdrag/mål: Utveckla det individuella stödet för bättre somatisk hälsa vid psykisk
hälsa
Utveckla det individuella stödet för bättre somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom i
samverkan mellan specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla arbetssätten vid somatisk hälsa vid
psykisk sjukdom.

Förbättringsarbete genomförs i samverkan mellan
den specialiserade psykiatriska vården, primärvården
och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för
somatisk samsjuklighet, upprättade hälsoplaner,
hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar
och patientnöjdhet.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Region Jönköpings län har infört standardiserade vårdförlopp i cancervården. De flesta patienterna
behandlas enligt vårdförloppen men det behövs mer för att nå förloppens idealtider.
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Aktiviteter

Beskrivning

Primärvårdens del i standardiserade vårdförlopp
cancer

Vårdcentralen är ofta den enhet som först möter
patienten och som startar ett SVF-förlopp genom att
skicka remiss med en välgrundad misstanke om
cancer.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och brukarorganisationer
liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

Akademisk vårdcentral

En akademisk vårdcentral har särskilda uppdrag att
bedriva forskning och utveckling samt utbilda
framtidens medarbetare. För utmärkelsen krävs
disputerad personal, inskrivna doktorander och att
vårdcentralen bedriver forskning och prövningar,
undervisar och handleder vetenskapliga arbeten. Bra
Liv Rosenhälsan är sedan våren 2020 en Akademisk
vårdcentral. Bra Liv Råslätt har ansökt om att bli en
akademisk vårdcentral 2022.

Klinisk undervisningsmottagning (KUM)

Höstterminen 2020 startade Bra Liv en klinisk
undervisningsmottagning (KUM) i primärvård. Vid
en KUM får studenter från olika utbildningsprogram
träna och lära sig att samarbeta i interprofessionella
team. Region Jönköpings län var först i landet med
att starta en KUM förlagd till vårdcentral. Under
2022 erbjuder Bra Liv Råslätt KUM-utbildning.

Systematiskt förbättringsarbete

Alla vårdcentraler arbetar på ett systematiskt sätt med
förbättringsarbeten. Minst ett arbete per år redovisas
vid Regionens kvalitetskonferens Utvecklingskraft.

Uppdrag/mål: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som
inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att
förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Beskrivning

Utfasning av årskontroller

Uppföljning av kroniska sjukdomar differentieras och
genomförs med ett personcentrerat coachande
förhållningssätt. Uppföljning sker med olika
tidsintervall, för vissa patienter tätare och för andra
glesare än årsvis. Patienten uppmuntras till att ta stort
eget ansvar för sin sjukdom. Uppföljningen kan
genomföras via fysiska besök, telefon eller digital
kontakt.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK)
Viktigt utvecklingsområde och verktyg som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är Rätt använd
kompetens (RAK).
Aktiviteter

Beskrivning

Kompetensutveckling i egen regi och eget
utbildningsmaterial

Bra Liv utvecklar och genomför utbildningar i egen
regi inom strategiska områden. Ett kostnadseffektivt
sätt att erbjuda många medarbetare utbildning.
Exempel är praktisk sjuksköterske- och

Vårdcentralerna Bra Liv, Verksamhetsplan

18(26)

95

Aktiviteter

Beskrivning
undersköterskeutbildning, skriva röntgen- och
ortopedremiss riktad till sjuksköterskor,
fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi tar fram eget
utbildnings- och informationsmaterial i form av
foldrar, filmer, intranätsidor mm. Vid behov
upphandlas strategiskt viktiga utbildningar.

Medarbetarsamtal & kompetensutvecklingsplaner

Viktiga redskap för att planera kompetensförsörjning
och utbildnings & utvecklingsaktiviteter.

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivningar finns för varje yrkesgrupp.
Dessa tydliggör vilka kompetensområden som
samtliga anställda inom yrkesgruppen behöver och
vilka spetskompetenser som ska finnas.

Mötesarena

Utbildningsdagar för all personal som genomförs en
gång per år.
Mötesarenadagarna ger kompetensutveckling inom
prioriterade områden samt främjar och stärker
gemenskap och samverkan mellan vårdcentralerna.

Praktisk utbildning för sjuksköterskor i
hypertoni/hjärtsvikt, diabetes och astma-KOL

Bra Liv planerar att ta fram praktiska utbildning inom
de tre största kroniska sjukdomsgrupperna.
Utbildningen blandar teoretisk och praktisk kunskap
och omfattar tre delar med tre dagar i varje. Beräknad
start hösten 2022.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med kapacitetoch produktionsstyrning.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete i fokusgrupper

Bra Liv arbetar i 8 fokusgrupper inom strategiskt
viktiga områden för att utveckla och styra
verksamheten.
Ekonomi, läkarrekrytering, kompetens, information
& marknadsföring, läkemedel & lab & röntgen,
fundament & värdegrund, patientsäkerhet &
ledningssystem samt framtid.
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning
Arbetet med att vid behov rekrytera och använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i
organisationen. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens
kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Årsarbetare

Månad

Kostnad för bemanningsföretag (hyrkostnad som
andel av egna personalkostnader)

Månad

2%

Andel övertidstimmar i förhållande till totalt
utförd arbetstid %

År

1,7 %

Personalomsättning (andel externa avgångar exkl
pension)

År

4,5 %

Aktiviteter

Beskrivning

Minska beroendet av bemanningsföretag

Läkarförsörjningsteam med HR- och läkarkompetens
som stödjer vårdcentralerna i rekryteringsarbetet.
Visa att vi är en attraktiv arbetsgivare med god
arbetsmiljö, goda personalförmåner och
kompetensutvecklingsmöjligheter. Ta väl hand om
AT-läkare. Möjliggöra vikariat mellan utbildning och
AT-tjänst. Avropsrekrytering från andra länder.
Arbete med rätt använd kompetens.

Uppdrag/mål: Utökad bemanning
Utökningen av bemanning av ST-läkare och AT-läkare med särskild primärvårdsinriktning, samt
dietister som arbetar för primärvården. Tandvården arbetar aktivt med att bemanna verksamheter som
har brist på kompetens för att öka tillgängligheten.
Aktiviteter

Beskrivning

Nässjö utbildningscentrum med international office

Läkare med utländsk utbildning vidareutbildas samt
kompetensvärderas. På fredagar ges olika seminarier
och språkutbildning. En dag per vecka ges
handledning på egen vårdcentral. Konceptet har
utvecklats för att tillgodose krav för BT
(bastjänstgöring).

Attraktiva praktikplatser för alla yrkeskategorier

Erbjuda VFU-platser och sommarpraktik för olika
yrkesroller. Ta emot gymnasieelever på prao-vecka.
Ta emot Strimma-grupper, läkarstudenter som i
grupp övar samtalsmetodik under handledning på en
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Aktiviteter

Beskrivning
vårdcentral. Verka för obligatorisk randning på
vårdcentral för sjukhusspecialisternas ST-läkare.

Kompetensförsörjningsstrategi

Vår strategi är att utveckla och behålla våra
medarbetare samt att attrahera nya medarbetare. Det
sker genom attraktiva anställningsvillkor,
kompetensutveckling, värdegrundsarbete med mera.
Vi möter det ökade behovet av stöd för patienter med
upplevd psykosocial ohälsa med prioritering av
personalresurser och genom att tidigt fånga upp
patienter med behov av stöd. Den senaste
treårsperioden har de psykosociala teamen utökats.

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda
utvecklingsmöjligheter
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och
meningsfulla arbetsuppgifter, och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål,
de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås.

Uppdrag/mål: Kompetenta och delaktiga medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång.
Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt sätt arbeta med
kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och
yrkesgruppers förutsättningar.
Mätetal
Andel medarbetarsamtal

Periodicitet

Målvärde 2022

År

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

ST-läkare både på liten och stor vårdcentral

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

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag/mål: Lönebildning
Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och en utveckling av verksamhetens produktivitet
och kvalitet. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften i att motivera bra
arbetsprestationer. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefsutbildningar inom löneområdet

Årlig löneöversynsutbildning samt utbildning i
nylönesättning.
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Uppdrag/mål: Heltid är norm
Att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid bidrar till att lösa de demografiska utmaningarna samt gör
det attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

87 %

Andel heltidsanställda

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och
är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen
verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare
och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att
leda.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap
genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt.
Aktiviteter

Beskrivning

Bra Liv Chefsutveckling

Bra Liv Chefsarena, utbildningsdagar för alla chefer
som genomförs en gång per år. Chefsarena bidrar till
att stärka och utveckla cheferna i sin ledarroll och
stärker samverkan mellan vårdcentralerna.
Korta chefsenkäter genomförs ett par gånger per år.
After Work, en per länsdel, för chefer och
stabsledning anordnas i syfte att ta upp aktuella
frågeställningar.

Chefsintroduktion

Strukturerad chefsintroduktion löper under chefens
första år. Mentorskap erbjuds.

Chefstrainee

Program för Bra Livs medarbetare med intresse för
ledarskap. Programmet löper under ett år och
innehåller både teoretiska avsnitt samt praktik genom
att auskultera hos erfaren Bra Liv chef.

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall. Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Frisknärvaro

Månad

66 %
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Aktiviteter

Beskrivning

Hälsofrämjande arbetsplatser

Med ett salutogent synsätt arbeta för arbetsplatser
med hög trivsel och låg sjukfrånvaro genom
arbetsmiljö och hälsostrategier för Bra Liv. Årlig
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete med
närmast högre chef.

Värdegrundsarbete

Vi har en gemensam levande värdegrund. Förtydligar
vårt varumärke, medarbetarskap och chefsuppdrag i
möten, utbildningar, foldrar mm. Gamla och nya
medarbetare ska känna till vilka vi är, vad vi vill, vad
vi gör och vad vi lovar.

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
och yrkeskategori ska minska.
Mätetal

Periodicitet
Tertial

Målvärde 2022
Minska jfm fg år

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en
inkluderande arbetsplats där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet
utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.

Uppdrag/mål: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter
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.
Aktiviteter

Beskrivning

Etikombud

Aktiva etikombud på varje vårdcentral. Bra Livs
direktör är representant i Regionens etikråd.
Systematiskt arbete med utbildning, uppföljning vid
APT och i samverkan av synergier.

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i
arbetslivet ska inte förekomma
Aktiviteter

Beskrivning

Värdegrund med nolltolerans mot all kränkande
behandling

Värdegrunden innehåller kärnvärdena omtanke,
helhet och kvalitet. Begreppet omtanke innebär
nolltolerans mot all kränkande behandling.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som
lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i en attraktiv region krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt
garanterar verksamheten.

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Månad

0 tkr

ACG-vikt

Månad

1

Aktiviteter

Beskrivning

Ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans

•Anpassa egen bemanning
•Minska hyrläkarbemanningen
•Minimera sjukfrånvaron
•Minska kostnader för läkemedel, lab- och
röntgenundersökningar.
•Full kvalitetsersättning
•Inga kvalitetsavdrag
•ACG ska öka till 1,0
•Öka marknadsandelen avseende listade invånare

Jämförelser

Arbete med jämförande nyckeltal för att hitta
områden där mer kostnadseffektiva arbetssätt är
möjliga.

Hyrläkarråd

HR-chef och ekonomichef värderar alla önskemål om
hyrläkare innan beställning. Det finns en utsedd
person som håller i alla kontakter med
hyrläkarbolagen.

Koncernsamarbete

Samarbete mellan vårdcentraler går som en röd tråd
genom Bra Liv. Samarbetet omfattar allt från
personalutbyte, gemensamma utbildningar och
koncept, gemensamma specialistfunktioner till lån av
material och erfarenhetsutbyten.

Affärsplaner

Vårdcentralerna beskriver sin verksamhet en gång
per år i en affärsplan.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska
och transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Aktiviteter
Bra Liv nära - digitala vårdmöten. Vi arbetar för att undvika onödiga resor. Vårdmöten, vårdsamordning,
utbildningar ska genomföras digitalt när det är lämpligt.

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Andel förnybar energi i RJL's pool-,
verksamhets- och transportbilar

År

40 %

Aktiviteter
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025.
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Aktiviteter
Ansvarsfull läkemedelsförskrivning. Läkemedel är Bra Livs största miljöpåverkande faktor. En ansvarsfull
förskrivning innebär att rätt läkemedel i rätt mängd förskrivs till patienten, se aktiviteter under god
läkemedelsanvändning.
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Uppdrag/mål: Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade
miljöbelastande läkemedel minska.
Beskrivning
Delmålet kommer inte att följas upp via ett mätetal utan uppföljning sker årligen via de prioriterade
åtgärderna. Patientens bästa går alltid i första hand och det kan finnas medicinska skäl som gör att
förskrivningen av ett eller flera av de prioriterade miljöbelastade läkemedlen kan behöva öka.
Aktiviteter
Utöka användningen av icke-farmakologiska behandlingar och stöd till livsstilsförändringar.
Förskriva startförpackningar där så är möjligt och arbeta med tidsbegränsade ordinationer.
Verka för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och
rekommendation. Utgångspunkten för arbetet är den lista över prioriterade läkemedel som finns här:
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolution/pdf/74607ef1-048d-441f-9ac9-4be909efade8

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar

År

-6%

Aktiviteter
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.
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Inledning
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik består av 10 kliniker, varav sju
länskliniker: Habiliteringscentrum, rehabiliteringscentrum, rehabiliteringsmedicin, barn och
ungdomspsykiatri, röntgen, klinisk fysiologi samt laboratoriemedicin. Tre vuxenpsykiatriska kliniker
utgår från respektive länsdel. Inom habiliteringscentrum finns barn- och vuxenhabilitering, tolkcentral,
syncentral och hörselhabilitering. Laboratoriemedicin samlar klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi,
patologi och transfusionsmedicin. Nuklearmedicinsk enhet drivs av röntgen och klinisk fysiologi
tillsammans. Förutom verksamhet på de tre sjukhusen finns laboratoriemedicin vid flera vårdcentraler,
specialistpsykiatri vid mottagningar i Nässjö, Tranås och Vetlanda samt rehabilitering i Nässjö.
Verksamhetsområdet omsluter ca 2,4 miljarder kronor varav 1,3 miljard är budgetram och resterande
del fördelas eller debiteras. Omkring 1900 faktiska årsarbetare med mer än 20 olika professioner. 134
vårdplatser fördelat på: vuxenpsykiatri 106, rättspsykiatri 12, barn- och ungdomspsykiatri 4, samt
rehabiliteringsmedicin 12.
Målet är att erbjuda länets invånare en behovsanpassad hälso- och sjukvård av hög kvalitet som är
jämlik och jämställd, patientsäker, tillgänglig, uppvisar goda kliniska resultat samt kännetecknas av
respektfullt och gott bemötande. Invånarna ska få den vård hen behöver, när hen behöver den och på
det sätt hen behöver.
Ett systematiskt arbete behövs för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det finns ett
fortsatt behov av att minska hyrläkarberoendet. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för att
behålla medarbetare och minska personalomsättningen är central.
Specialistvårdens nära samarbete med primärvård och kommun är en förutsättning för välfungerande
flöden som erbjuder trygg och säker vård för patienterna utifrån deras behov. En målinriktad
utveckling fortsätter vad gäller att tillhandahålla specialistkompetens och delaktighet i den nära
vården.
Med ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt arbetar vi med ständiga förbättringar, utveckling av
metoder och anpassning av utrustning för ökad patientsäkerhet, effektivitet och patient- och
kundnöjdhet. Förbättringsarbeten omfattar även att förkorta svarstider, förbättra tillgängligheten till
utredningar och mottagningar, samt inte minst stödja länets invånare inom öppenvård för att så långt
möjligt kunna vistas och vårdas i sin närmiljö.
För att säkerställa att verksamheterna långsiktigt kan leva upp till behoven är forskning, utbildning och
utveckling en självklar del i en konkurrenskraftig verksamhet. Det gemensamma arbetet inom sydöstra
sjukvårdsområdet är en viktig faktor för effektivt resursutnyttjande och arbete i linje med nationell
kunskapsstyrning.
Bland verksamhetsområdets utmaningar ses en barn och ungdomspsykiatri som expanderar kraftigt för
att stärka tillgängligheten och svara upp mot ökad psykisk ohälsa och efterfrågan på neuropsykiatriska
utredningar. Parallellt pågår arbete med att utveckla en primär nivå för psykiatrisk sjukdom hos barn
och unga.
Inom psykiatrin fortsätter arbetet med kliniska programområden i tydlig koppling till nationella
vårdriktlinjer och vård- och insatsprogram. Inom diagnostiken fortsätter utvecklingen inte minst inom
IT-området med ny utrustning och program för beställning och svar.
Utvecklingen av arbetet med våldsutsatta, barn i dessa situationer, samt hedersrelaterat våld är aktiv.
Det krävs fortsatt utveckling av arbetssätt för att stödja de svårast psykiskt sjuka för en förbättrad
somatisk hälsa.
Patientkontrakt och individuella vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplaner ska vara grunden för
vård och stöd till patienten, där perspektivet existentiell hälsa behöver förtydligas.
Satsning på digitala vårdmöten som en självklar del i patienternas möten med vården fortsätter med
hög ambition. En övergång till stor andel videomöten som ersättning för fysiska möten förväntas få
positiva konsekvenser avseende tid och miljö.
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Ett stort engagemang finns för att vara delaktig i nationell kunskapsstyrning och samarbetet inom
sydöstra sjukvårdsregionen. En särskild utmaning ses i att både förstärka och utveckla samarbetet på
specialistnivå över regiongränserna samtidigt som samarbetet på bredden med primärvård och
kommuner för den nära vården och effektiva flöden ska förverkligas.
Samtliga kliniker arbetar med att ta fram egna verksamhetsplaner baserat på uppdrag och
målsättningar i denna verksamhetsplan. Aktiviteter genomförs och följs upp på kliniknivå för att
realisera uppdragen. Verksamhetsplanen är ett levande dokument för lärande och ständig förnyelse och
fler uppdrag och aktiviteter kan tillkomma under året.
Ledningsstab genomför ett flertal dialoger med verksamheterna under året där gemensam analys och
dialog syftar till att stödja, vägleda och uppmuntra till fortsatt utveckling och förbättring för att erbjuda
länets invånare bästa möjliga vård och insatser.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Enklare vardag för patienter och medarbetare
Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Effektiva stödfunktioner

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara
resurseffektivt.
Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar
till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och
återvinningen ska öka.
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Ekonomisk ersättning i budget
Diagnostik dvs laboratoriemedicin, klinisk fysiologi och röntgen finansieras via anslag för det som
avser särskilda uppdrag. Övriga delar av diagnostiken som avser stöd till övriga verksamheter inom
regionen finansieras via överenskommelser med verksamheter och kunder och kan vara fasta
abonnemang eller rörlig debitering.
Övriga verksamheter inom området dvs vuxen - och barnpsykiatri, habilitering, rehabiliteringscentrum
och rehabiliteringsmedicin finansieras via anslag.
Ekonomisk ersättning
mnkr
Budget 2022

1 283,7

Investeringar ospec

37,0

Investeringar spec

43,0

ID

Klinik

Benämning

M1660

Laboratoriemedicin

Automatiserad
analysutrustning för
HPV, klamydia och
gonorre

6,0

M1629

Röntgen

CR Labb 2 Ryhov

4,0

M1657

Röntgen

CR Tranås Labb 42

4,0

M1656

Röntgen

CR Vetlanda Labb 31

4,0

M1478

Röntgen

CT Eksjö Labb 4

11,0

M1655

Röntgen

CT Vmo Labb 12

11,0

Ö0797

Laboratoriemedicin

System för digital
granskning patologi
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Att skapa en vård som är personcentrerad är en av vårdens viktigaste utmaningar.

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En
personcentrerad vård och omsorg utgår från patienten/brukaren och närståendes behov och förmåga att
hantera sin sjukdom. Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en
god personcentrerad vård.
Mätetal
Kundtillfredsställelse - nationell patientenkät

Periodicitet

Målvärde 2022

År

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra
patient- och närståendeinflytande.

Åtgärderna kan fokusera på hur delaktighet och
samskapande med patienter, närstående, brukarråd
och patientföreningar kan utvecklas.
Åtgärder inom ramen för Patientkontrakt samt
utbildningar inom personcentrerad vård kan också
vara prioriterade.

Uppdrag/mål: Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor.
Inom psykiatri och i primärvården ska samtal erbjudas kring livsfrågor, samt via självhjälpsgrupper
och lärcaféer. Samtal utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella
folkhälsoundersökningar.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt arbete kring livsfrågor i patientens
vårdplan samt via självhjälpsgrupper och lärcaféer.

Psykiatrisk vård fortsätter sitt arbete utifrån de åtta
områden enligt uppdraget.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att
skapa förtroende hos invånarna.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske med att
förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Väntetid till undersökning inom 30 dagar,
radiologi

Månad

90 %

Nämnd Väntetid till undersökning inom 30 dagar,
klinisk fysiologi

Månad

90 %
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom
4 timmar

Månad

90 %

VO Svarstider inom patologi

Månad

90 %

Faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar i
specialiserad vård nationell rapportering.

Månad

80 %

Genomförda återbesök inom medicinskt
måldatum

Månad

90 %

Nämnd Faktisk väntetid till besök inom 30 dagar i
barn och ungdomspsykiatrin

Månad

90 %

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården
I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök
blivit uppskjutna. Under 2021 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och
dessa kommer att fortsätta att prioriteras under 2022. En handlingsplan är framtagen och påbörjad
under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka
tillgängligheten även under 2022. Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna
vården inom sydöstra sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och
operationer.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Identifiera eventuell uppskjuten vård och dess
konsekvenser.

Respektive verksamhet upprättar handlingsplaner
kring prioriterade förbättringsområden.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn
och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
barn- och ungdomshälsan
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga
görs flera insatser.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Faktisk väntetid till utredning barn- och
ungdomspsykiatri inom 30 dagar

Månad

90 %

Nämnd Faktisk väntetid till behandling barn- och
ungdomspsykiatri inom 30 dagar

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Arbetet med en väg in fortsätter.

Region Jönköpings län tar ett krafttag för att förbättra
den psykiska hälsan hos länets barn och unga.
Arbetet med En väg in, som ett arbetssätts för att
underlätta triagering och omhändertagandet av barn
med psykisk ohälsa fortsätter.
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Aktiviteter

Beskrivning

Bygga ut utredning och behandling för
neuropsykiatri.

Medel tillförs för att bygga ut utredning och
behandling för neuropsykiatri hos barn och unga.
Arbetet pågår under 2021-2023.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av
barn- och ungdomars psykiska hälsa
Utredning hur en första linjens vård för barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin
vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning kan se ut.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Delta i arbetet med utveckling av uppdraget för
barn och ungas hälsa.

Arbetet sker i nära samverkan med elevhälsan i
kommunerna, primärvården och övrig specialistvård.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres
hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Fortsätta arbetet med Trygg och säker vård och omsorg. I uppdraget ingår att arbeta aktivt med att
utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i syfte att erbjuda jämlik hälsa och vård för
länets invånare. Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det
tvärprofessionella samarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in- och utskrivning från sjukhuset.
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 2019

Prognos 2021

Plan 2022

Vårdtid dagar

41 021

42 000

42 000

Antal läkarbesök

37 661

36 500

38 000

Varav psyk vuxen

24 545

18 000

25 000

Varav psyk barn

5 443

7 300

8 500

Antal besök annan personalkategori

210 665

180 000

200 000

Varav psyk vuxen

104 914

93 000

95 000

7 709

15 100

17 000

128

128

128

4 351

4 200

4200

0%

5,5%

30%

Varav psyk barn
Disponibla vårdplatser
Vårdtillfällen
Andel digitala besök läkare, annan
personalkategori

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem
och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Fortsätta utökningen och användningen av digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsätta utöka och utveckla användning av
befintliga e-hälsotjänster

webbtidbok etc

VO Fortsätta utveckla effektiva arbetssätt för digitala
möten med fokus på invånare.

Målsättningen är att utöka antal och andel digitala
möten med patienterna.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning. Särskild satsning på de som har ett digitalt utanförskap.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Stödja verksamheters utveckling inom
digitalisering och e-tjänster

Området deltar i det regiongemensamma arbetet
kring "En enklare vardag". Verksamhetsområdet
startar också upp innovationsråd med syfte att fånga
engagemang och ideer från verksamheten som kan
driva utvecklingen framåt.
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Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Rehabilitering
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där
arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att
rehabiliteringspotentialen som en individ har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården,
vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga och säkra övergångar och en bra
rehabiliteringsprocess för den enskilde.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utveckling av samverkan och arbetssätt
inom "Samordningsgrupp rehabilitering".

Berörda verksamheter beskriver hur arbetet fortgår
inom Samordningsgrupp rehabilitering - en del i
ledningssystemet för samverkan mellan länets
kommuner och Region Jönköpings län.

Utveckla omhändertagandet efter långtidsbesvär
efter covid-19

Samla kompetens kring utredning, behandling och
rehabilitering för patienter med långtidsbesvär efter
covid-19, för att skapa en jämlik och enhetlig vård

Utreda införandet av tonusmottagning
(spasticitetsmottagning)

Patienter med spasticitet är aktuella i många olika
verksamheter inom hälso- och sjukvården.
Bedömning och åtgärder varierar idag utifrån
erfarenhet och aktuell kompetens på området.
En samlad kompetens för en resurseffektiv
bedömning och behandling behöver etableras.
Uppdrag för en länsövergripande teambaserad
tonusmottagning, för patienter med behov av
bedömning och/eller behandling av spasticitet, har
gått till rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Agera för säker vård
Patientsäkerhetsarbetet ska under planperioden anpassas till Socialstyrelsens nationella handlingsplan
för ökad patientsäkerhet.
Mätetal
Vårdprevention

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla patientsäkerhetsronder i realtid (PiR)

Under 2020 genomfördes patientsäkerhetsronder i
realtid inom framförallt Covid-19 vården. Det visade
sig vara en framgångsrik metod för att ha fokus på
patientsäkerhet och leder till olika förbättringar.
Under 2022 ska PiR genomföras inom fler
verksamheter.

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsplan

115

12(25)

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Disponibla vårdplatser

Månad

128

Nämnd Beläggning

Månad

85 %

Nämnd Utlokaliserade

Månad

0%

Nämnd Överbeläggningar

Månad

0%

Nämnd Återinläggningar inom 30 dagar vårddygn

Tertial

15 %

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen
Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med
ambitionen att vara ledande i implementeringen.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Medverka vid utveckling och införande av
nationella vårdprogram, t ex inom PSVF och Vårdoch insatsprogrammen.

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet på vilka sätt man deltar i detta arbete
samt hur det fungerar.

Uppdrag/mål: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med införandet av
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
täcker en eller flera delar av en vårdkedja och
beskriver flöde, åtgärder, patientens medverkan och
mål och indikatorer för uppföljning. De används för
att systematiskt säkra bästa möjliga resultat med så
liten variation som möjligt. Vid införande av
vårdförlopp är det viktigt att beakta risker för
undanträngningseffekter.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för
att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Exempelvis säkra att patienter med psykiatrisk
problematik i gränslandet mellan specialistvård och primärvård erbjuds god vård och behandling.
Aktiviteter
Patienter med kronisk sjukdom.

Förbättra konsultstöd från specialistvården till
primärvården.

Beskrivning
Fortsätta arbetet med införandet av patientkontrakt
samt prioritera och utveckla patientens egen kraft att
leva med sina kroniska sjukdomar.
Vårdcentralen är basen i hälso- och sjukvården. För
att vårdcentralerna ska kunna utveckla sitt arbete med
svårt sjuka patienter behöver konsultstödet från
specialistvården förbättras.
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Uppdrag/mål: Våld i nära relationer
Arbete med att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer fortsätter och utvecklas i länet och en
första utvärdering genomförs under planperioden.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utveckling och utvärdering av modellen
inom hela länet för att erbjuda behandling av
personer som utsätts för våld i nära relationer,
utövare av våld samt barn i familjer där våld
förekommer.

En sammanfattning av verksamheternas åtgärder
kommer att redovisas i delårsrapporter och
verksamhetsberättelse.

Fortsätta det påbörjade arbetet med
implementering av utbildningsprogram med
inriktning på hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildning- och informationsmaterial rörande barns
utsatthet har tagits fram. Ett arbete har även
genomförts med inriktning på hedersrelaterat våld
och förtryck där framtagande och implementering av
utbildningsprogram påbörjats. Utbildning har
exempelvis skett för hälsokommunikatörerna i ämnet
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck.

Strukturera arbetssätt för att identifiera och
bemöta hedersrelaterad problematik kopplat till barnoch unga.

Resursförstärkning genomfördes 2020 för arbetet
med att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer
inklusive barn i våldsutsatta miljöer.

Uppdrag/mål: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättningar
Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan
bedrivas jämlikt i hela länet
Aktiviteter

Beskrivning

VO Beslut kring habiliteringens verksamhet vad
gäller lokaler.

Speciellt fokus på lokalerna i Värnamo men även för
Ryhovsområdet

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande
läkemedel, ha god följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt
arbetar för att minska polyfarmaci.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Förbättrade arbetssätt kring
biverkningsrapportering läkemedel - ett uppdrag från
handlingsplanen för patientsäkerhet och läkemedel.

Ex på frågeställningar:
- Vet sjukvårdspersonal om hur vi ska arbeta för att
minimera risken för biverkningar?
- Vet sjukvårdspersonal om när och hur man ska
rapportera biverkningar?
Aktiviteter:
- Information om biverkningsrapportering till
läkargrupperna.
- Uppdatera befintlig rutin kring rapportering av
biverkning till Läkemedelsverket till en
länsgemensam rutin, samt säkerställa implementering
och följsamhet.
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Aktiviteter

Beskrivning
Uppföljning/mätning:
A. Stickprov genom journalgranskning av följsamhet
till dokumentation av biverkningar och hantering av
dessa i patientens journal
B. Sammanställning en gång/halvår av antalet
biverkningsrapporter/klinik
Ansvariga:
- Medicinsk ledningsansvarig och verksamhetschef
vid resp psykiatrisk klinik
- De ansvarar för att lokala personer utses som får
ansvar för att genomföra dels A (t ex klin farmaceut),
dels B (t ex en vårdadministratör).

VO Minska olämplig läkemedelsanvändning - ett
uppdrag från handlingsplanen för patientsäkerhet och
läkemedel.

Ex på frågeställningar:
- Är rutinen för nyinsättning av neuroleptika och
centralstimulatia känd/implementerad?
- Hur ser följsamheten ut?
Förslag på aktiviteter:
- Information och diskussion till läkargrupperna och
berörda arbetsgrupper i länet
- Läkemedelsdialoger 1 gång/år
- Läkemedelsförskrivning följs upp på läkarmöte och
i arbetsgrupper som rör dessa processer.
Mätning/uppföljning:
- Följs upp i samband med läkarmöten och i berörda
arbetsgrupper och kliniska programområden och i
samband med läkemedelsdialogerna

VO Uppdaterad läkemedelslista vid läkarbesök - ett
uppdrag från handlingsplanen för patientsäkerhet och
läkemedel.

Uppföljning ska ske tre gånger per år via
stickprovskontroller som görs av klinisk farmaceut.
Ex frågeställningar:
- Genomförs läkemedelsavstämning med patient/
närstående i samband med besök/ inskrivning/
vårdövergång?
- Finns känd rutin för hur man dokumenterar
genomförd läkemedelsavstämning och följs den?
Aktiviteter:
- Information och diskussion till läkargrupperna i
länet
- Journalgranskning som underlag för diskussion
- Arbeta för att underlätta dokumentation av
läkemedelsavstämning i journalen
Ansvariga:
- Medicinsk ledningsansvarig och verksamhetschef
vid resp psykiatrisk klinik
De ansvarar för att lokala personer utses som får
ansvar för att genomföra aktiviteterna (t ex klin
farmaceut).

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

Under året sker en utveckling av arbetssätt inom
ramen för ett separat avtal mellan länets
specialistpsykiatri och Sjukhusapoteket.
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Uppdrag/mål: Utveckling och uppföljning av den nuklearmedicinska verksamheten
med fokus på samverkan, tillgänglighet och produktivitet.
Uppföljning avseende värdeskapande användning av nuklearmedicinska undersökningar samt
organisationen av den sammanhållna nuklearmedicinska enheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt arbete med framtagen handlingsplan för
en välfungerande nuklearmedicinsk verksamhet i
framkant

I det fortsatta arbetet bland annat prioritera att:
- utveckla och tydliggöra det lokala ledarskapet
- tydliggöra ansvarsfördelning och samarbetsformer
mellan klinisk fysiologi och röntgenkliniken för att
uppnå en nuklearmedicinsk verksamhet som
kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet
- tydliggöra kompetensbehov och
kompetensutvecklingsplaner

Framgångsfaktorer: Psykisk hälsa
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa

Uppdrag/mål: Utveckla det individuella stödet för bättre somatisk hälsa vid psykisk
hälsa
Utveckla det individuella stödet för bättre somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom i
samverkan mellan specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla arbetssätten vid somatisk hälsa vid
psykisk sjukdom.

Förbättringsarbete genomförs i samverkan mellan
den specialiserade psykiatriska vården, primärvården
och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för
somatisk samsjuklighet, upprättade hälsoplaner,
hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar
och patientnöjdhet.

Uppdrag/mål: Utveckla stödet att möta och behandla personer med trauma som kan
utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Vården behöver även bli bättre på att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Aktiviteter

Beskrivning

VO Verksamheten identifierar prioriterade aktiviteter
för att utveckla omhändertagandet av personer med
eller som kan utveckla PTSD.

En sammanfattning av verksamheternas åtgärder
kommer att redovisas i delårsrapporter och
verksamhetsberättelse.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
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Aktiviteter

Beskrivning

Stärka vården för beroende och missbruk i
samverkan med kommunerna.

En översyn av beroendevården i Jönköpings län
pågår. Syftet är att ta fram förslag för en
beroendevård där huvudmännen samverkar för att
uppnå högre tillgänglighet och bättre service för
invånarna. Arbetet leds av strategigrupp psykiatri och
missbruk.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Region Jönköpings län har infört standardiserade vårdförlopp i cancervården. De flesta patienterna
behandlas enligt vårdförloppen men det behövs mer för att nå förloppens idealtider.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckling av SVF-processer och -flöden inom
diagnostiken för att såväl effektivisera utredning som
möjliggöra snabbare behandling och uppföljning.

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet hur arbetet fortgår, såsom uppföljning
och analys av ledtider inom resp förlopp.

Uppdrag/mål: Cancerrehabilitering
Rehabkedjan vid cancersjukdom ska stärkas. Processen inom cancerrehabilitering ska arbeta vidare
med att utveckla en trygg personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv rehabilitering av hög
kvalitet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt arbete för att utveckla en trygg
personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv
rehabilitering av hög kvalitet.

Processgruppen för cancerrehabilitering ansvarar för
att i samråd med patienter och olika aktörer i
rehabkedjan vidta ytterligare förbättringsåtgärder.

Strategiska mål: Effektiva stödfunktioner
Framgångsfaktorer: Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera.

Uppdrag/mål: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad
personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal
för rätt använd kompetens
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera.
Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan
ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens. Exempel på detta är
patientnära städning, måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära
service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Se över möjligheter att anlita vårdnära service på
vårdavdelningar för en resurseffektiv och
patientsäker vård.

Vårdnära service får ses som en möjlighet att öka
patientsäkerheten på vårdavdelningar och bättre
använd personalresurs för en resurseffektiv
heldygnsvård.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och brukarorganisationer
liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.

Uppdrag/mål: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som
inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att
förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Respektive verksamhet identifierar arbetssätt
eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att
förändra eller fasa ut dessa.

Ett prioriterat uppdrag är att samtliga verksamheter
sätter fokus på att identifiera arbetssätt eller
arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att
förändra eller fasa ut dessa.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK)
Viktigt utvecklingsområde och verktyg som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är Rätt använd
kompetens (RAK).
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt arbete och erfarenhetsutbyte inom RAK

Respektive verksamhet arbetar med att identifiera
åtgärder inom RAK inklusive möjligheten att i större
omfattning anlita vårdnära service.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med kapacitetoch produktionsstyrning.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt arbete och erfarenhetsutbyte inom KPS.

Flera verksamheter jobbar redan med KPS och
kommer att fokusera på att förbättra styrningen av
arbetet. För andra verksamheter handlar det om att
fokusera på produktion och kapacitet.

Uppdrag/mål: Lärande och utveckling från registrerade avvikelser ska öka
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Avvikelser i Synergi

Tertial

2 268 st

Uppdrag/mål: Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden
Mätetal

Periodicitet

VO Vetenskapliga publikationer

År
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning
Arbetet med att vid behov rekrytera och använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i
organisationen. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens
kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Årsarbetare

Månad

Kostnad för bemanningsföretag (hyrkostnad som
andel av egna personalkostnader)

Månad

2%

Andel övertidstimmar i förhållande till totalt
utförd arbetstid %

År

1,7 %

Personalomsättning (andel externa avgångar exkl
pension)

År

4,5 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Genomförande av befintliga handlingsplaner för
att minska kostnader för bemanningsföretag samt
fortsatt arbete i enlighet med regionens arbetssätt.

Under denna aktivitet beskriver respektive
verksamhet övergripande hur arbetet fortskrider och
vilka utvecklingsinsatser som görs.

Uppdrag/mål: Utökad bemanning
Utökningen av bemanning av ST-läkare och AT-läkare med särskild primärvårdsinriktning, samt
dietister som arbetar för primärvården. Tandvården arbetar aktivt med att bemanna verksamheter som
har brist på kompetens för att öka tillgängligheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla och pröva arbetssätt tillsammans med
primärvården för att öka tillgång till stöd från dietist.

Patienter med undernäring, fetma, ohälsosamma
levnadsvanor samt olika sjukdomstillstånd som
diabetes, tarmproblem, cancer, neurologisk sjukdom,
hjärt- och kärlsjukdom kan behöva stöd av dietist.
Nutritionsbehandling har betydelse för prognos,
vårdtid och för att minska risken för
vårdkomplikationer.
En dietist förebygger, utreder och behandlar problem
som är kopplade till kost och hälsa. Resursen behöver
förstärkas inom den nära vården. Ett uppdrag för
förstärkning av dietistresurs i den nära vården,
motsvarande 3 dietister, har gått till
rehabiliteringscentrum.
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Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda
utvecklingsmöjligheter
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och
meningsfulla arbetsuppgifter, och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål,
de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås.

Uppdrag/mål: Kompetenta och delaktiga medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång.
Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt sätt arbeta med
kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och
yrkesgruppers förutsättningar.
Mätetal
Andel medarbetarsamtal

Periodicitet

Målvärde 2022

År

90 %

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag/mål: Lönebildning
Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och en utveckling av verksamhetens produktivitet
och kvalitet. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften i att motivera bra
arbetsprestationer. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Medverka i utarbetande av informations- och
utbildningsmaterial om lönebildningen, samt därefter
medverka i förankring och utbildning.

Målsättningen är att medarbetare ska ha kännedom
om arbetsplatsens lönekriterier och förståelse för
kopplingen till egen arbetsprestation.
Chefens uppdrag är att förmedla vad som förväntas
för att nå målen, vad som behöver utvecklas och vad
som ska behållas.

Uppdrag/mål: Heltid är norm
Att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid bidrar till att lösa de demografiska utmaningarna samt gör
det attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

87 %

Andel heltidsanställda

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och
är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen
verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare
och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att
leda.
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Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap
genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt satsning på kompetens- och
rollutveckling för chefer och ledare.

Delta i regionens olika
kompetensutvecklingssatsningar inom bl a nätverk
för engagerat ledarskap och ledning av kvalitets- och
förbättringsarbete.

VO Översyn av antal medarbetare per chef samt
åtgärder för att uppnå en önskad nivå

Arbetet fortsätter med att kartlägga antal medarbetare
per chef samt att vidta åtgärder för ett hållbart
chefsskap.

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall. Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och
börja arbeta i det digitala stödsystemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

HR stödjer verksamheterna i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och att använda SAM i stratsys.

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
och yrkeskategori ska minska.
Mätetal

Periodicitet
Tertial

Målvärde 2022
Minska jfm fg år

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en
inkluderande arbetsplats där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet
utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.

Uppdrag/mål: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter
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.
Aktiviteter
Stöd i arbetet med aktiva åtgärder för lika

Beskrivning
Ge chefer ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder för
lika rättigheter och möjligheter
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Aktiviteter
rättigheter och möjligheter

Beskrivning

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i
arbetslivet ska inte förekomma
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla befintliga verktyg som stödjer det
systematiska arbetsmiljöarbetet

HR stödjer chefer i det systematiska
arbetsmiljöarbetet
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som
lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i en attraktiv region krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt
garanterar verksamheten.

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i balans

Aktiviteter
Handlingsplan för ekonomi i balans

Periodicitet

Målvärde 2022

Månad

0 tkr

Beskrivning
Vid obalans upprättas handlingsplan

VO Fortsatt utveckling och användning av
självkostnadskalkyler.

Självkostnadskalkyler ska upprättas för
laboratoriemedicin, klinisk fysiologi, röntgen och
rehabiliteringscentrum. Dessa kan utgöra underlag
för prissättning men ska också vara ett verktyg i det
fortsatta arbetet med att uppnå god hushållning.

VO Utveckla den ekonomiska modellen.

Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen i
samverkan med centrala ekonomiavdelningen
framförallt vad gäller diagnostik.

Uppdrag/mål: Förbättrad produktivitet
Samtliga enheter/kliniker inom verksamhetsområdet ska kontinuerligt förbättra produktiviteten.
Generellt mått saknas varför mätetal behöver tas fram som speglar verksamhetens förutsättningar
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Minskade totala kostnader för personal och köpta
tjänster

Månad

1 541 000kr
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska
och transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Mätetal
Växthusgasutsläpp från flyg
Andel förnybar energi i RJL's pool-,
verksamhets- och transportbilar

Periodicitet

Målvärde 2022

År

-10%

År

40 %

Aktiviteter
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025.
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %
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Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade
miljöbelastande läkemedel minska.
Beskrivning
Delmålet kommer inte att följas upp via ett mätetal utan uppföljning sker årligen via de prioriterade
åtgärderna. Patientens bästa går alltid i första hand och det kan finnas medicinska skäl som gör att
förskrivningen av ett eller flera av de prioriterade miljöbelastade läkemedlen kan behöva öka.
Aktiviteter
Utöka användningen av icke-farmakologiska behandlingar och stöd till livsstilsförändringar.
Förskriva startförpackningar där så är möjligt och arbeta med tidsbegränsade ordinationer.
Verka för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och
rekommendation. Utgångspunkten för arbetet är den lista över prioriterade läkemedel som finns här:
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolution/pdf/74607ef1-048d-441f-9ac9-4be909efade8

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar

År

-6%

Aktiviteter
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med
2020.
Mätetal
Matsvinn per patientportion

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

-15 %
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Inledning
Tillsammans skapar vi hälsa
Medicinsk vård följer Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”.
Verksamhetsområdets verksamhetsidé är ”Tillsammans skapar vi hälsa”. Hälsa är inte bara frånvaro av
sjukdom. Hälsa är att kunna leva det liv man vill utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans
innebär att alla är delaktiga. ”Alla” innefattar personer i behov av vård, närstående, medarbetare,
chefer, samarbetspartners såsom andra verksamhetsområden i Region Jönköpings län, våra 13
kommuner och övriga som interagerar med oss i vården.
Medicinsk vård har verksamhet inom sammanlagt 13 kliniker: Akutsjukvård, ambulanssjukvård,
barnhälsovård, barnsjukvård, geriatrik, hudsjukvård, infektion och medicin.
Verksamhet bedrivs på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo, ambulansstationer runt om i länet,
barn- och ungdomsenheter i Eksjö, Jönköping och Värnamo och på länets familjecentraler. Vi har
även en mottagning vad gäller hudverksamhet i Nässjö.
Medicinsk vård ska vara av högsta klass avseende medicinsk kvalitet och personcentrerad vård. Vi
strävar mot god tillgänglighet och toppresultat i nationella kvalitetsregister, trygga och delaktiga
patienter och närstående, engagerade och stolta medarbetare samt en patientsäker och kostnadseffektiv
vård. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra oss inom alla målområden.
För att var med och bidra till Region Jönköpings läns vision att ”vara den bästa platsen att växa upp,
leva och åldras på” kommer Medicinsk vård under 2022 att vara drivande i systematiskt
förbättringsarbete tillsammans med våra 13 kommuner och civilsamhället. Vi ska arbeta med nya
förbättrade arbetssätt inom både barnområdet och äldreområdet via lärandenätverk. Vi ska också
arbeta för att Geriatrikum, geriatriskt kompetenscentrum, förutom sitt utbildningsuppdrag ska bli
drivande inom geriatrisk forskning.
Vi kommer under året att jobba vidare med att utveckla specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) och
vara en del i att utveckla den specialiserade palliativa vården i länet. Vi kommer också arbeta med
akutprocessen tillsammans med övriga verksamhetsområden för att förbättra tillgänglighet, medicinsk
kvalitet och att använda rätt kompetens.
Vårt deltagande i ”Tillsammans för bästa hälsa och jämlik vård” fortsätter och arbetet med nära vård
och patientöverenskommelser ska ta ny fart. Den nationella kunskapsstyrningen ligger till grund för
vårt fortsatta processutvecklingsarbete.
Tillgänglighet är ett prioriterat område och under 2022 kommer arbetet med KPS, kapacitets- och
produktionsstyrning, att intensifieras. En projektledare är tillsatt och kommer tillsammans med en
projektgrupp att hålla samman arbetet inom Medicinsk vård.
Ledningen för Medicinsk vård ger uppdrag och sätter övergripande mål för de olika verksamheterna.
Utifrån givna uppdrag och målsättningar tar klinikerna fram egna verksamhetsplaner och de aktiviteter
som då planeras och genomförs är de aktiviteter som följs upp i verksamheten. Då verksamhetsplanen
är ett levande dokument kan fler uppdrag och aktiviteter tillkomma under året.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Enklare vardag för patienter och medarbetare
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Effektiva stödfunktioner

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara
resurseffektivt.
Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar
till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och
återvinningen ska öka.
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Ekonomisk ersättning i budget
Ekonomisk ersättning
mnkr
Budget 2022

2 873

Investeringar ospec

23,6

Investeringar spec
ID

0
Klinik

Benämning
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Att skapa en vård som är personcentrerad är en av vårdens viktigaste utmaningar.

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En
personcentrerad vård och omsorg utgår från patienten/brukaren och närståendes behov och förmåga att
hantera sin sjukdom. Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en
god personcentrerad vård.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

År

80 %

VO Antal dokumenterade överenskommelser i
Cosmic

Månad

>1 200 st.

Aktiviteter

Beskrivning

VO Handlingsplan efter Nationella patientenkäten
2021

Aktiviteter för att förbättra resultat i Nationella
patientenkäten.

VO Införa och utveckla överenskommelse patient.

Delta i aktiviteter för att utveckla användandet av
patientkontraktets olika delar. Exempelvis fast
vårdkontakt, överenskommelser med patienten samt
en tydlig vårdplanering så patienten vet nästa steg i
vården.

Kundtillfredsställelse - nationell patientenkät

Uppdrag/mål: Alla verksamheter arbetar utifrån barnkonventionens intentioner
Region Jönköpings län (RJL) arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Det övergripande
målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas
med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Antal Familjeformulär

Tertial

>99 st

Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla användandet av Familjeformulär

Beskriv vilka aktiviteter som görs för att uppfylla
barnkonventionens intentioner samt användandet av
familjeformuläret i Cosmic.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att
skapa förtroende hos invånarna.

Medicinsk vård, Verksamhetsplan

7(24)

135

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske med att
förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom
4 timmar

Månad

90 %

Tid till ambulans - andel prio 1 larm inom 20
minuter

Månad

80 %

VO Andel 80 år och äldre som fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom 4 timmar

Månad

80 %

Faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar i
specialiserad vård nationell rapportering.

Månad

80 %

Genomförda återbesök inom medicinskt
måldatum

Månad

90 %

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom 60
dagar, specialiserad vård

Månad

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Förbättringsarbete inom akutprocessen

Viktiga målsättningar för akutprocessen är:
- Minska antalet undvikbara akutbesök
- Minskad väntetid på akuten framförallt för äldre

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården
I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök
blivit uppskjutna. Under 2021 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och
dessa kommer att fortsätta att prioriteras under 2022. En handlingsplan är framtagen och påbörjad
under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka
tillgängligheten även under 2022. Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna
vården inom sydöstra sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och
operationer.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Kartlägga behovet uppskjuten vård

Samla in fakta vilka diagnoser och behandlingar som
kan ha blivit uppskjutna relaterat till coronapandemin

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn
och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
barn- och ungdomshälsan
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga
görs flera insatser.
Aktiviteter
Arbetet med en väg in fortsätter.

Beskrivning
Region Jönköpings län tar ett krafttag för att förbättra
den psykiska hälsan hos länets barn och unga.
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Aktiviteter

Beskrivning
Arbetet med En väg in, som ett arbetssätts för att
underlätta triagering och omhändertagandet av barn
med psykisk ohälsa fortsätter.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av
barn- och ungdomars psykiska hälsa
Utredning hur en första linjens vård för barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin
vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning kan se ut.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Delta i utvecklingen av 1:a linjens vård.

Barn och ungdomshälsan deltar i utvecklingen
tillsammans med övriga samverkande verksamheter.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Barnhälsovården ska arbeta enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Region Jönköpings län
ska arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 0-19 år förutsättningar för bästa möjliga
hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Riktade insatser till familjer med behov av extra
stöd.

Familjecentralernas uppdrag utvecklas genom att
arbeta med riktade insatser till familjer med behov av
extra stöd och i enlighet med den nationella Strategi
för hälsa samt att implementera nya digitala verktyg
för att nå dessa grupper.

Uppdrag/mål: Familjecentraler
Utveckling av familjecentraler i kommunerna är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till
nyblivna föräldrar.
Aktiviteter
Nya familjecentraler.

Påbörja utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd
för länets familjecentraler

Beskrivning
Förberedelser för nya familjecentraler i Mullsjö och i
Gnosjö pågår. När dessa är igång har varje kommun i
länet minst en familjecentral aktiv.
Syftet är att alla familjecentraler ska kunna erbjuda
ett och samma grundutbud där målet är att öka
tillgängligheten erbjuda likvärdiga föräldrastödjande
insatser och utbildningar mot en mer jämlik hälsa och
jämlikt stöd i länet.

Uppdrag/mål: Utveckla Geriatrikum
Ledorden för Geriatrikum är forskning, kompetens och utveckling.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla forsknings- och
kompetensutvecklingsaktiviteter för geriatrik

Geriatrikum ska stödja, sprida och ta initiativ till
lokal forskning. Kompetensutveckling för
medarbetare inom olika verksamheter ska bedrivas.
Webinarier och spridning av goda exempel.
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres
hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Fortsätta arbetet med Trygg och säker vård och omsorg. I uppdraget ingår att arbeta aktivt med att
utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i syfte att erbjuda jämlik hälsa och vård för
länets invånare. Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det
tvärprofessionella samarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Delta i bästa plats att åldras.

Delta med team och resurspersoner i lärande nätverk
bästa platsen att åldras.
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 2019

Prognos 2021

Plan 2022

Vårdtid dagar

100 480

100 400

100 500

Antal läkarbesök

141 088

139 700

141 000

Antal besök annan personalkategori

146 000

144 000

146 000

316

300

316

24 607

23 900

24 600

0

1,5%

5%*

50 731

51 500

51 500

Disponibla vårdplatser
Vårdtillfällen
Andel digitala besök läkare, annan
personalkategori
Antal ambulanstransporter

*Målet är att 5 procent av alla icke akuta besök ska vara i form av digitala vårdmöten eller
kvalificerade telefonbesök.

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem
och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Fortsätta utökningen och användningen av digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Avslutade ärenden i 1177 vårdguidens e-tjänster

Månad

Öka jfm fg år 5 %

VO Genomförda digitala vårdmöten och
kvalificerade telefonbesök

Månad

5%

VO Ny- och ombokningar i webbtidboken

Månad

Öka jfm fg år 5 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Öka användningen av digitala vårdmöten

Jobba för att öka användningen av digitala vårdmöten
på kliniken

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning. Särskild satsning på de som har ett digitalt utanförskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Koordinera utbildningsinsatser i befintliga e-tjänster

Koordinera utbildningsinsatser så personalen inom
Medicinsk vård har kompetens inom befintliga etjänster
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Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de befolkningsgrupper som
har störst behov.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Andel förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal

Tertial

50 %

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Agera för säker vård
Patientsäkerhetsarbetet ska under planperioden anpassas till Socialstyrelsens nationella handlingsplan
för ökad patientsäkerhet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Andel som får antibiotika inom 60 minuter vid
Sepsis

Månad

70%

Tertial

90 %

VO Antal avvikelser i Synergi per månad

Månad

>300

VO Antal händelseanalyser genomförda

Tertial

>5

VO Andel dokumenterade läkemedelsberättelser

Månad

70 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Införa personcentrerad sammanhållet vårdförlopp
sepsis.

Förbättringsarbete pågår för att förbättra och utveckla
sepsiskedjan. Fokus på att inkludera all sepsis även
på sjukvårdens avdelningar.

VO Utveckla arbetssätt vårdprevention

Det finns ett behov av att förenkla arbetssätt kring
vårdprevention.

VO Utveckla patientsäkerhetsronder i realtid (PiR)

Under 2020 genomfördes patientsäkerhetsronder i
realtid inom framförallt Covid-19 vården. Det visade
sig vara en framgångsrik metod för att i en
föränderlig värld ha fokus på patientsäkerhet och
leder till olika förbättringar.

Vårdprevention

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Disponibla vårdplatser

Månad

316
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Beläggning

Månad

85 %

Nämnd Utlokaliserade

Månad

0%

Nämnd Överbeläggningar

Månad

0%

Nämnd Återinläggningar inom 30 dagar vårddygn

Tertial

15 %

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen
Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med
ambitionen att vara ledande i implementeringen.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Delaktiga i att utveckla lokala programområden

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla,
sprida och använda bästa möjliga kunskap inom
hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska
finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.
Processgrupper ska delta i arbetet att bevaka och
anpassa lokalt de kunskapsunderlag som produceras
nationellt. Delta i de nationella och regionala
arbetsgrupperna på olika sätt.

Uppdrag/mål: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med införandet av
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
täcker en eller flera delar av en vårdkedja och
beskriver flöde, åtgärder, patientens medverkan och
mål och indikatorer för uppföljning. De används för
att systematiskt säkra bästa möjliga resultat med så
liten variation som möjligt. Vid införande av
vårdförlopp är det viktigt att beakta risker för
undanträngningseffekter.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för
att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Exempelvis säkra att patienter med psykiatrisk
problematik i gränslandet mellan specialistvård och primärvård erbjuds god vård och behandling.
Aktiviteter
Patienter med kronisk sjukdom.

Förbättra konsultstöd från specialistvården till
primärvården.

Beskrivning
Fortsätta arbetet med införandet av patientkontrakt
samt prioritera och utveckla patientens egen kraft att
leva med sina kroniska sjukdomar.
Vårdcentralen är basen i hälso- och sjukvården. För
att vårdcentralerna ska kunna utveckla sitt arbete med
svårt sjuka patienter behöver konsultstödet från
specialistvården förbättras.
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Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård
och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i Jönköpings län.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Andel personer inskrivna i palliativ vård med
annan svår somatisk sjukdom än cancer.

Månad

20%

Aktiviteter

Beskrivning
Vårdplatser för specialiserad palliativ vård skapas på
länets tre sjukhus, klart senast 31 mars 2022.

Vårdplatser för specialiserad palliativ vård.

Verksamheten specialiserad sjukvård i hemmet
(SSIH) utvecklas.

Fortsätta utvecklingen av specialiserad sjukvård i
hemmet.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande
läkemedel, ha god följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt
arbetar för att minska polyfarmaci.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla antibiotika smarta kliniker

Sjukhusvården har utmaningar att få följsamhet till
STRAMA:s riktlinjer. Därför behöver aktivt arbete
ske på kliniker att säkra ordinering och användande
av antibiotika.

VO Utveckla arbetssätt antibiotikaronder

Antibiotikaronder är en genomgång av
sjukhusvårdade patienter med antibiotika eller
infektion i dialog mellan
behandlande läkare och en infektionsspecialist.
Under 2022 avsätts medel för uppstart av denna
funktion.

Framgångsfaktorer: Psykisk hälsa
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa

Uppdrag/mål: Utveckla stödet att möta och behandla personer med trauma som kan
utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Vården behöver även bli bättre på att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Region Jönköpings län har infört standardiserade vårdförlopp i cancervården. De flesta patienterna
behandlas enligt vårdförloppen men det behövs mer för att nå förloppens idealtider.
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Standardiserade vårdförlopp - andel patienter i
SVF

Månad

70 %

Standardiserade vårdförlopp - andel inom max
ledtid

Månad

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Införa digital Min vårdplan cancer.

Detta införande omfattar flera delar:
•granskning av texter (som tagits fram nationellt)
•arbetssätt som stärker aktiv överlämning när
patienter förflyttar sig i systemet, gemensamma
arbetssätt i processen
•kontaktsjuksköterskan (fast vårdkontakt) blir tydlig
•tydlig patientinformation och uppmaning om att
använda sin Min vårdplan via 1177
•behovsskattning – vi vill stimulera till att patienter
skattar behov inför besök, digitalt och att
kontaktsjuksköterska kan läsa in sig på vad som är
viktigt för patienten och på så vis förbereda besöket
på ett annat sätt än tidigare.

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling
Erbjuda avancerad läkemedelsbehandling på våra tre sjukhus.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utvecklingen av att erbjuda avancerade
läkemedelsbehandlingar personcentrerat i hemmet
eller på länets tre sjukhus

Projektledare tillsatt och det ska tillsättas
arbetsgrupper på de tre sjukhusen.

Framgångsfaktorer: Processgrupper
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla de kliniska resultaten inom
verksamhetsområdet

Kliniska mått är viktigt att följa för att utveckla
vården för de patienter som söker vård. Uppföljning
och analys av de viktigaste kliniska mätetalen kan
göras av processgrupper och medicinskt ansvariga.

Strategiska mål: Effektiva stödfunktioner
Framgångsfaktorer: Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera.

Uppdrag/mål: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad
personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal
för rätt använd kompetens
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera.
Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan
ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens. Exempel på detta är
Medicinsk vård, Verksamhetsplan

15(24)

143

patientnära städning, måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära
service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Projektet RAK (rätt använd kompetens) på
kliniker.

Arbete med RAK pågår på medicin- och
geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö samt
på akutvårdsavdelningen (AVA) på länssjukhuset
Ryhov.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och brukarorganisationer
liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Antal publikationer i vetenskapliga tidskrifter

År

40 st.

VO Antal disputerade medarbetare

År

2 st.

Aktiviteter

Beskrivning

VO Kartlägga medarbetares kompetens inom
förbättringskunskap

Se kompetensstrategi för förbättringskunskap
beslutad av sjukvårdens ledningsgrupp 2021.

Uppdrag/mål: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som
inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att
förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utreda arbetssätt som kan fasas ut

Ett prioriterat uppdrag är att samtliga verksamheter
sätter fokus på att identifiera arbetssätt eller
arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att
förändra eller fasa ut dessa.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK)
Viktigt utvecklingsområde och verktyg som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är Rätt använd
kompetens (RAK).
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utvärdera hur långt verksamhetsområdet har
kommit med RAK

Under 2022 ska verksamhetsområdet utvärdera hur
långt arbetet med RAK har kommit samt ta beslut om
hur gå vidare.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med kapacitetoch produktionsstyrning.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla system för kapacitet- och
produktionsstyrning

Flera kliniker har arbetat aktivt med kapacitet- och
produktionsstyrning. Erfarenheter från detta arbete
behöver spridas och utvecklas till andra kliniker.
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning
Arbetet med att vid behov rekrytera och använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i
organisationen. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens
kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Årsarbetare

Månad

1 750

Kostnad för bemanningsföretag (hyrkostnad som
andel av egna personalkostnader)

Månad

2%

Andel övertidstimmar i förhållande till totalt
utförd arbetstid %

År

1,7 %

Personalomsättning (andel externa avgångar exkl
pension)

År

4,5 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Regelbundna möten genomförs med varje klinik
inom verksamhetsområdet.

Möten med klinikerna genomförs regelbundet. Mötet
syftar till att följa utvecklingen kring antal årsarbetare
och stödja kliniken i arbetet med långsiktigt hållbar
ekonomi och bemanning. Från klinikerna deltar
verksamhetschef och vid behov första linjen chefer.
Från staben deltar sjukvårdsdirektör, ekonomichef
och HR-chef.

VO Genomföra avgångsenkäter.

Analys och underlag för förbättringsarbete.
Erbjuda avgångsenkäter till medarbetare som lämnar
både verksamhetsområdet och Region Jönköping som
helhet. Sammanställning av resultat på
verksamhetsområdesnivå.

VO Utreda förutsättningar för nya
verksamhetsanpassade arbetstidsmodeller

En arbetsgrupp tillsätts för att utreda och undersöka
förutsättningar och behov för verksamhetsanpassade
arbetstidsmodeller.

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda
utvecklingsmöjligheter
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och
meningsfulla arbetsuppgifter, och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål,
de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås.

Medicinsk vård, Verksamhetsplan

18(24)

146

Uppdrag/mål: Kompetenta och delaktiga medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång.
Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt sätt arbeta med
kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och
yrkesgruppers förutsättningar.
Mätetal
Andel medarbetarsamtal

Periodicitet

Målvärde 2022

År

90 %

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag/mål: Lönebildning
Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och en utveckling av verksamhetens produktivitet
och kvalitet. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften i att motivera bra
arbetsprestationer. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utbildningsinsatser för chefer i ny modell för
lönesättning

Chefer har ett utökat mandat att sätta lön. Ett
naturligt nästa steg är att arbeta på samma sätt vid
nylönesättning.
Utbildning och information kommer att ges i olika
sammanhang.

Uppdrag/mål: Heltid är norm
Att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid bidrar till att lösa de demografiska utmaningarna samt gör
det attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

87 %

Andel heltidsanställda

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och
är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen
verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare
och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att
leda.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap
genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla koncept för ledarskapsallians för
förstalinjens chefer

Skapa mötesplatser för att stärka chefer på olika sätt
kan genomföras.
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Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall. Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Aktiviteter

Beskrivning

HR stödjer chefer att arbeta digitalt i stratsys med det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

HR kommer under 2022 stödja chefer i hela
verksamhetsområdet för att samtliga enheter ska
använda stratsys för det systematiska
arbetsmiljöarbetet, för att lättare och tydligare kunna
säkerställa verksamhetsområdes uppföljning av
arbetsmiljöarbetet.

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
och yrkeskategori ska minska.
Mätetal

Periodicitet
Tertial

Målvärde 2022
Minska jfm fg år

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en
inkluderande arbetsplats där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet
utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.

Uppdrag/mål: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter
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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Ge chefer ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder
för lika rättigheter och möjligheter

Ge chefer ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder för
lika rättigheter och möjligheter

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i
arbetslivet ska inte förekomma
Aktiviteter

Beskrivning

VO Ge chefer ökat stöd i arbetet med att förhindra
trakasserier, kränkande särbehandling eller
könsrelaterat våld i arbetslivet

Trakasserier, kränkande särbehandling eller
könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som
lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i en attraktiv region krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt
garanterar verksamheten.

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Månad

0 tkr

Nämnd Kostnad per DRG Öppenvård

År

61 900 kr

Nämnd Kostnad per DRG slutenvård

År

65 800 kr

Aktiviteter

Beskrivning

Ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans

Vid obalans upprättas handlingsplan

VO Kostnadseffektiv läkemedelsbehandling

Respektive klinik genomför minst en
läkemedelsdialog under 2022 och upprättar en
handlingsplan utifrån dialogen.

VO Utveckla modell för ekonomistyrning

Under 2022 utveckla och tydliggöra Medicinsk vårds
ekonomistyrmodell. Modellen är ett viktigt verktyg
för att styra mot en ekonomi i balans med medicinsk
kvalitet i fokus.

VO Ekonomiuppföljningar med verksamheterna.

Stabsledningen inom Medicinsk vård har planerat in
ett antal ekonomiuppföljningar tillsammans med
ledningsfunktionen inom respektive verksamhet
under 2022.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska
och transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Mätetal
Växthusgasutsläpp från flyg
Andel förnybar energi i RJL's pool-,
verksamhets- och transportbilar

Periodicitet

Målvärde 2022

År

-10%

År

40 %

Aktiviteter
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025.
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %
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Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade
miljöbelastande läkemedel minska.
Beskrivning
Delmålet kommer inte att följas upp via ett mätetal utan uppföljning sker årligen via de prioriterade
åtgärderna. Patientens bästa går alltid i första hand och det kan finnas medicinska skäl som gör att
förskrivningen av ett eller flera av de prioriterade miljöbelastade läkemedlen kan behöva öka.
Aktiviteter
Utöka användningen av icke-farmakologiska behandlingar och stöd till livsstilsförändringar.
Förskriva startförpackningar där så är möjligt och arbeta med tidsbegränsade ordinationer.
Verka för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och
rekommendation. Utgångspunkten för arbetet är den lista över prioriterade läkemedel som finns här:
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolution/pdf/74607ef1-048d-441f-9ac9-4be909efade8

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar

År

-6%

Aktiviteter
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.
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Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.
Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med
2020.
Mätetal
Matsvinn per patientportion

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

-15 %
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Inledning
Vi arbetar för och tillsammans med patienten i en professionell miljö i framkant av den medicinska
utvecklingen
Kirurgisk vård består av 17 kliniker inom specialiteterna kirurgi, kvinnosjukvård, onkologi,
operations- och intensivvård, ortopedi, smärtbehandling, urologi, ögonsjukvård samt öron-, näs- och
halssjukvård. Verksamhet bedrivs i huvudsak på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo samt på
länets familjecentraler och ungdomsmottagningar.
Kirurgisk vård har en budget på 2,7 miljoner kronor och har cirka 2 500 medarbetare.
Verksamheten utvecklas ständigt för bästa möjliga hälsa hos länets invånare och en god och jämlik
vård. Arbetet görs i linje med strategin ”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och
sjukvård”, där omställningen till nära vård är en viktig del. Utmaningar är den uppskjutna vården,
kompetensförsörjning, regional samordning och ordnat införande av nya metoder. Huvudsakligt fokus
är tillgänglighet.
Övergripande mål är att 80 procent av patienterna får vård och behandling inom 60 dagar samt att
ledtiderna inom standardiserade vårdförlopp i cancervården hålls. En omfattande utmaning är att
arbeta ikapp uppskjuten vård, som blivit en följd av omprioriteringar under coronapandemin då stora
resurser krävdes inom intensivvård och vårdavdelningar.
Tillgänglighet och förhållandet mellan resurs och behov följs veckovis. Stora insatser görs för att öka
kapaciteten och resursutnyttjandet på operation. Ingrepp flyttas till mottagningsmiljö, väntelistor gås
igenom för att säkra att patienters behov kvarstår och regiongemensam salsplanering görs för elektiv
produktion. Resurser styrs och prioriteras utifrån synliggjorda behov.
Kapaciteten behöver fortsatt öka genom hållbara och långsiktiga arbetssätt. Vårt strategiska arbete
med produktionssystem, kapacitets- och produktionsstyrning, KPS, involverar samtliga verksamheter.
Inriktningen är en ökad standardisering med fokus på processarbete och ständiga förbättringar.
Medarbetare engageras i förbättringsarbeten för nya arbetssätt och metoder som systematiskt testas
och följs upp. Klinikernas förbättringsledare har en central roll.
Uppskattningsvis behövs 12-18 månader för att tillgängligheten ska vara tillbaka på samma nivå som
innan pandemin. Detta förutsatt att arbete med KPS och förbättringsarbeten leder till 10 procent ökad
kapacitet. I ett nationellt perspektiv är Region Jönköpings läns situation med uppskjuten vård bättre än
för de flesta regioner. Samverkan pågår kring den uppskjutna vården inom sydöstra sjukvårdsregionen
i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer. Inledningsvis handlar det om
gynekologiska ingrepp.
Cancerprocesser som omfattar patientens hela vårdförlopp fortsätter att utvecklas. Det görs i linje med
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, PSVF. Följsamhet till standardiserade vårdförlopp
förbättras, men processerna behöver utvecklas för att nå målet att 70 procent av patienter som
diagnostiserats med cancer får sin utredning via ett standardiserat vårdförlopp samt målet att 80
procent av dessa får sin behandlingsstart inom fastställd tid. Arbetet med PSVF involverar successivt
Kirurgisk vårds verksamheter för att följa patientens väg genom vården för olika diagnosområden.
Kirurgisk vård arbetar för att Region Jönköpings län ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
genom att fortsatt utveckling av medarbetarskap och ledarskap. Bland annat pågår aktiviteter utifrån
arbetsmiljökartläggningen på operations- och intensivvårdsklinikerna.
Kirurgisk vård arbetar strategiskt med införande och utveckling av digitala stöd och tjänster genom att
följa regionens riktlinje för förvaltning av system och program. Genom ordnat införande som strategi
och genom nära samarbete med "Program för en enklare vardag", sektionen för e-hälsa och ITC,
säkerställs att Region Jönköpings läns utbud av digitala stöd och tjänster implementeras och utvecklas
utifrån verksamheternas behov. Fokus 2022 är implementering av digitala stöd och tjänster samt
digitalisering av screeningprogram.
Verksamhetsplanen är ett levande dokument där verksamheterna kontinuerligt och genom utveckling
av övergripande processer, styr och följer upp aktiviteter och mål.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Process och produktion

Enklare vardag för patienter och medarbetare
Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Effektiva stödfunktioner

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara
resurseffektivt.
Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar
till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och
återvinningen ska öka.
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Ekonomisk ersättning i budget
Ekonomisk ersättning
mnkr
Budget 2022

2 792

Investeringar ospec
Investeringar spec
ID

42
Inga beviljade 2022
Klinik

Benämning
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Att skapa en vård som är personcentrerad är en av vårdens viktigaste utmaningar.

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En
personcentrerad vård och omsorg utgår från patienten/brukaren och närståendes behov och förmåga att
hantera sin sjukdom. Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en
god personcentrerad vård.
Mätetal
Kundtillfredsställelse - nationell patientenkät

Periodicitet

Målvärde 2022

År

80 %

Den nationella patientenkäten kompletteras av lokala mer verksamhetsnära undersökningar med
involvering av patientorganisationer för utformning av frågor etcetera.
Kirurgisk vård ska medverka till att upprätta samordnad individuell vårdplan, SIP, när patienten har
behov av stöd av flera aktörer.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Använda sig av resultatet i nationella
patientenkäten

Resultatet bearbetas inom respektive klinik och är
utgångspunkt för förbättringsarbeten.

VO Aktiviteter kring patientkontrakt

Delta i aktiviteter i tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård avseende fast vårdkontakt,
tjänstedesign och vårdplanering.

VO Omställning Nära vård

Nära vård innebär en förbättring för patienterna då
man får en mer sammanhållen och decentraliserad
vård. Därför behöver specialistsjukvården identifiera
vilken vård som är lämplig att utföras inom
primärvård istället för inom specialiserad vård. Idag
görs nästan hälften av den specialiserade vårdens
DRG-poäng i öppenvård. Samarbetet runt
riskpatienter kan förbättras avseende undvikbar
slutenvård och återinläggningar.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att
skapa förtroende hos invånarna.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske med att
förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom
4 timmar

Månad

90 %
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar i
specialiserad vård nationell rapportering.

Månad

80 %

Genomförda återbesök inom medicinskt
måldatum

Månad

90 %

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom 60
dagar, specialiserad vård

Månad

80 %

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården
I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök
blivit uppskjutna. Under 2021 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och
dessa kommer att fortsätta att prioriteras under 2022. En handlingsplan är framtagen och påbörjad
under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka
tillgängligheten även under 2022. Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna
vården inom sydöstra sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och
operationer.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Starttid 08:30

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Uppföljning och stöd till kliniker i utvecklingen
av kapacitets- och produktionsstyrning.

I arbetet med KPS ingår sju olika delar:
•Processorienterat arbetssätt
•Ständiga förbättringar
•Uppföljning av produktion
•Kunskapsstyrning
•Styrning av resurser
•Ordnat införande
•Arbeta utifrån standard
Syftet är att hitta lösningar för optimal planering,
tydligt definiera processer för att kunna reducera alla
typer av slöserier. Detta med hjälp av ständiga
förbättringar i verksamheten närmast patienten.
Uppföljning av tillgänglighet ska ske varje vecka.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn
och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Familjecentraler
Utveckling av familjecentraler i kommunerna är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till
nyblivna föräldrar.
Aktiviteter
Nya familjecentraler.

Beskrivning
Förberedelser för nya familjecentraler i Mullsjö och i
Gnosjö pågår. När dessa är igång har varje kommun i
länet minst en familjecentral aktiv.

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan

8(28)

160

Aktiviteter

Beskrivning

Påbörja utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd
för länets familjecentraler

Syftet är att alla familjecentraler ska kunna erbjuda
ett och samma grundutbud där målet är att öka
tillgängligheten erbjuda likvärdiga föräldrastödjande
insatser och utbildningar mot en mer jämlik hälsa och
jämlikt stöd i länet.

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån en
helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar. Verksamheten ska vara närvarande och
tillgänglig i alla länets kommuner.
Aktiviteter

Beskrivning

Utåtriktad verksamhet

Erbjuda alla elever i årskurs 8 möjlighet till
information om mottagningen. Medverka vid
gymnasieskolorna samlevnadsdagar. Utveckla
digitala metoder att arbeta utåtriktat när fysiska
möten inte är möjligt.
Utveckla metoder för att medverka vid olika
evenemang riktat till åldersgruppen. Utveckla
strategier för att informera föräldrar.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres
hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Fortsätta arbetet med Trygg och säker vård och omsorg. I uppdraget ingår att arbeta aktivt med att
utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i syfte att erbjuda jämlik hälsa och vård för
länets invånare. Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det
tvärprofessionella samarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Förbättringar i process för samordnad
vårdplanering

Ledningsgruppen identifierar under våren
förbättringsområden i processen för samordnad
vårdplanering för att därefter genomföra aktiviteter
på berörda kliniker.
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Process och produktion
Under pandemiåren har produktionen av elektiv vård legat på ett minimum och endast det som inte
kan anstå har utförts. Klinikerna har arbetat med prioriteringar utifrån medicinska perspektiv för att
pragmatiskt lösa behoven så snabbt och säkert som möjligt. Under första delen av 2022 kommer
kirurgisk vård kommer öka sin produktion. Under slutet av 2021 har detta skett på Höglandssjukhuset
Eksjö.
Kirurgisk vård arbetar för att ta del av ersättning för uppskjuten vård som utgår för de antal
operationer som överstiger medel av 2018 och 2019. Här ingår åtgärder som att införa nya metoder,
arbeta med att optimera produktion på ytterligare operationssalar, fortsätta förflyttningen från
operation till mottagning med hjälp av patientkontrollerad sedering, PCS. Fokus är att öka
tillgängligheten med stöd av kapacitets- och produktionsstyrning. Under hösten 2021 har en
diskrepans setts mellan vad som är teoretiskt möjligt att producera och den produktion de arbetssätt vi
har idag ger. Orsaker och lösningar på detta är i prioriterade.
Ständiga förbättringar är fortsatt centralt. Medarbetarnas reflektioner över vad som kan göras enklare
och smartare för att minimera icke värdeskapande arbetssätt behöver struktureras.
Kirurgisk vård behöver prioritera styrning för en ökad produktion. Vad som är bäst för Esther, på kort
sikt, och vad som är hållbart på lång sikt är en balansgång. I nuläget är behöver Esther få åtgärder
utförda som fått vänta. Samtidigt finns det för våra medarbetare uppdämda behov av utbildning och
forskning som under pandemin fått stå tillbaka.
Beräknad omhändertagande tid för patienter som väntar är cirka 3 400 timmar. Beräknad kapacitet på
operationsenheterna är cirka 580 timmar omhändertagandetid per vecka. Den planerade ökningen av
kapacitet på 10 procent ger 58 timmar mer omhändertagandetid per vecka. Vid en sådan ökning
hanteras uppskjuten vård på ungefär 1,5 år. Detta förutsätter att remissinflöde ligger inom
standardavvikelse samt att indikationer inte förändras markant.
Verksamhetsmått
Utfall 2019
Vårdtid dagar

Prognos 2021

Plan 2022

66 415

65 000

65 000

Antal läkarbesök

203 728

205 000

207 000

Antal besök annan personalkategori

149 523

150 000

155 000

246

220

250

Vårdtillfällen

22 261

22 500

21 000

Antal operationer öppenvård

11 122

12 000

12 500

Antal operationer slutenvård

10 474

10 800

10 800

0

0

0

Disponibla vårdplatser

Andel digitala besök läkare, annan
personalkategori

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem
och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Fortsätta utökningen och användningen av digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården
Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Säkerställa ordnat införande av IT-system inom
Kirurgisk vård

Behov av IT-system och IT-utveckling från
verksamheten bereds av IT-styrgrupp. Verksamheten
beskriver behov i beredningsunderlag.

VO Fortsätta utveckling av digitala stöd- och
behandlingstjänster

Fortsätta arbetet med att ge invånare tillgång till stöd
och behandling via digitala tjänster. Exempel på stöd
och behandlings som hanteras är Tobaksavvänjning
inför operation samt "Operationkollen" för
strukturerad och sammanhållen information inför
ortopediska ingrepp.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning. Särskild satsning på de som har ett digitalt utanförskap.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Säkerställa att de system som Kirurgisk vård är
systemägare för har aktuella
systemförvaltningsplaner

Systemförvaltare ansvarar för att tillsammans med
ITC ta fram, utforma och årligen uppdatera
systemförvaltningsplaner. Genom Kirurgisk vårds
arbetssätt där systemförvaltare finns i
verksamheterna, främjar systematisk arbete med
systemförvaltning även kunskap om, och
användandet för de som använder systemen.

VO Implementering av befintliga digitala stöd och
tjänster utifrån verksamheternas behov

Säkerställa att kirurgisk vård strategi med ordnat
införande efterlevs och att verksamheten får stöd av
"Program för enklare vardag" med nulägesanalys
och införande av befintliga tjänster inom Region
Jönköpings län.

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Beskrivning

VO Generiska processer och
diagnos/funktionskopplade processer

Systematik för processarbete och kunskapsstyrning är
framtagen. Nästa steg är att ta fram en plan för
implementering, uppföljning och stöd för detta.
Syftet är att få bättre effekt i processarbetet.

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de befolkningsgrupper som
har störst behov.
Aktiviteter

Beskrivning

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

Att beakta förebyggande och hälsofrämjande arbete
kan göras på flera sätt. Till exempel genom ”rökfri
och alkoholfri före och efter operation” samt fysisk
aktivitet för cancerpatienter.

Preventivt arbete inför bland annat operation

Det finns fyra prioriterade områden för att arbeta
preventivt och det är rökning, alkohol, fysisk aktivitet
och kost. De två första är viktiga inför operation ur
11(28)
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Aktiviteter

Beskrivning
ett kortare perspektiv, men alla har stor betydelse för
att förebygga hälsa. Dessa områden bör finnas med i
behandlingsöverenskommelsen inför kirurgi.

Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården, respektive verksamhet
identifierar områden som behöver utvecklas för omställning till den nära vården.
Respektive verksamhet identifierar områden som behöver utvecklas för omställning till den nära
vården.
Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om
primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa,
vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården –
samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Stötta klinikerna i arbetet med omställning till
nära vård

Uppföljning och dialog med respektive klinik för att
följa hur arbetet fortskrider.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Agera för säker vård
Patientsäkerhetsarbetet ska under planperioden anpassas till Socialstyrelsens nationella handlingsplan
för ökad patientsäkerhet.
Mätetal
Vårdprevention

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Övervaka följsamheten till basala hygienrutiner
och klädregler

Vid ledningsgrupp och på varje klinik sker
uppföljning löpande av följsamheten för att skapa
lärande för förbättrad patientsäkerhet och färre
vårdrelaterade infektioner.
Målet för följsamhet är för Kirurgisk vård är satt till
95 procent.

VO Tema patientsäkerhet i förbättringsarbete

Teman med patientsäkerhet på förbättringstavlan
genomförs en gång per år,

VO Särskilt följa förbättringsförslag om
patientsäkerhet

I arbetet med ständiga förbättringar särskilt följa alla
förbättringslappar som handlar om patientsäkerhet.
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Disponibla vårdplatser

Månad

250

Nämnd Beläggning

Månad

85 %

Nämnd Utlokaliserade

Månad

0%

Nämnd Överbeläggningar

Månad

0%

Nämnd Återinläggningar inom 30 dagar vårddygn

Tertial

15 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Uppföljning och stöd till kliniker i utvecklingen
av kapacitets- och produktionsstyrning.

I arbetet med KPS ingår sju olika delar:
•Processorienterat arbetssätt
•Ständiga förbättringar
•Uppföljning av produktion
•Kunskapsstyrning
•Styrning av resurser
•Ordnat införande
•Arbeta utifrån standard
Syftet är att hitta lösningar för optimal planering,
tydligt definiera processer för att kunna reducera alla
typer av slöserier. Detta med hjälp av ständiga
förbättringar i verksamheten närmast patienten.
Uppföljning av tillgänglighet ska ske varje vecka.

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen
Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med
ambitionen att vara ledande i implementeringen.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Följa medicinska resultat samt föra en dialog
med varje klinik kring dessa. Stötta klinikerna i
arbetet med kunskapsstyrning.

Allt arbete ska bottnas i ordnat införande. Vi kommer
att följa medicinska resultat samt skapa en kreativ
dialog med varje klinik kring dessa. Stötta klinikerna
i sitt arbete med kunskapsstyrning.

Implementering av riktlinjer för kunskapsstyrning

Arbete med implementering av riktlinjer för
kunskapsstyrning plus att framtagande av årshjul där
vi försäkrar oss om att verksamheten går igenom att
rätt rutiner finns och följs. Det kommer att omfatta
mer än kunskapsstyrningens rutiner då det finns allt
från lagar, guidelines och lokala rutiner att följa och
dessa måste vara i harmoni med varandra.

Uppdrag/mål: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja.

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med införandet av
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
täcker en eller flera delar av en vårdkedja och
beskriver flöde, åtgärder, patientens medverkan och
mål och indikatorer för uppföljning. De används för
att systematiskt säkra bästa möjliga resultat med så
liten variation som möjligt. Vid införande av
vårdförlopp är det viktigt att beakta risker för
undanträngningseffekter.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för
att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Exempelvis säkra att patienter med psykiatrisk
problematik i gränslandet mellan specialistvård och primärvård erbjuds god vård och behandling.
Aktiviteter

Beskrivning
Fortsätta arbetet med införandet av patientkontrakt
samt prioritera och utveckla patientens egen kraft att
leva med sina kroniska sjukdomar.

Patienter med kronisk sjukdom.

Förbättra konsultstöd från specialistvården till
primärvården.

Vårdcentralen är basen i hälso- och sjukvården. För
att vårdcentralerna ska kunna utveckla sitt arbete med
svårt sjuka patienter behöver konsultstödet från
specialistvården förbättras.

Identifiera vilka patientgrupper som är kroniker

För varje klinik identifiera vilka patientgrupper som
är kroniker och därefter prioritera vilka förbättringar
som behöver genomföras för att utveckla stöd,
samverkan och samarbeta med patient, anhöriga,
andra kliniker, primärvård med mera.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård
och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i Jönköpings län.
Aktiviteter

Beskrivning
Vårdplatser för specialiserad palliativ vård skapas på
länets tre sjukhus, klart senast 31 mars 2022.

Vårdplatser för specialiserad palliativ vård.

Uppdrag/mål: Kvinnors hälsa och förlossning
Fortsätta utveckla vårdkedjan och kunskapsstöd för att skapa en trygg och säker vård för kvinnan i
samband med graviditet, förlossning och eftervård, samt förbättring av neonatalvården.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Kvinnors hälsa och förlossning

Kvinnoklinikerna arbetar med
•hela vårdkedjan före, under och efter graviditet
•att motverka förlossningsskador
•att förbättra arbetsmiljön och stärka
personalbemanningen

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande
Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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läkemedel, ha god följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt
arbetar för att minska polyfarmaci.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger samt
arbeta med identifierade förbättringsområden.

Läkemedelsdialoger genomförs på de kliniker som
använder kostnadsdrivande läkemedel. Syftet med
dialogerna är att säkerställa rätt
indikationsanvändning, för nya och befintliga
läkemedel, ekonomi i balans och patientsäkerhet.

Framgångsfaktorer: Psykisk hälsa
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa

Uppdrag/mål: Utveckla stödet att möta och behandla personer med trauma som kan
utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Vården behöver även bli bättre på att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Aktiviteter

Beskrivning

VO Inventera vilka verksamheter som möter personer
med risk för PTSD

Det behövs en kartläggning av problemets natur och
storlek. Efter att kartläggning analyserats tas en
handlingsplan för genomförande fram.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Region Jönköpings län har infört standardiserade vårdförlopp i cancervården. De flesta patienterna
behandlas enligt vårdförloppen men det behövs mer för att nå förloppens idealtider.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Standardiserade vårdförlopp - andel patienter i
SVF

Månad

70 %

Standardiserade vårdförlopp - andel inom max
ledtid

Månad

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av
följsamhet till standardiserade vårdförlopp

För inklusionsmålet (70 %) finns en viss variation
mellan de olika vårdförloppen men som helhet når
regionen det nationella målet.
Fortsatt arbete krävs för att, i samverkan med
involverade verksamheter, korta ledtider för de olika
stegen i cancerprocesserna. Målet är att nå de
nationellt fastställda ledtiderna (80 %). Exempelvis
utvecklas samarbeten med patologen och
onkologkliniken så att behandlande klinik får
garantitider och kan boka nästa steg tillsammans med
patient och närstående.
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Uppdrag/mål: Screening av tjocktarmscancer
Under 2022 inför Region Jönköpings län screening av tjock- och ändtarmscancer. Det medför initiala
kostnader som enligt hälsoekonomiska beräkningar tjänas in genom att färre individer dör av tjockoch ändtarmscancer.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Samordning och planering av tarmscreening

Arbete med att förbereda för start av tarmscreeningen

Uppdrag/mål: Prostatacancertestning
Region Jönköpings län fortsätter arbetet med ett införande av organiserad prostatacancertestning.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Aktivt delta i arbetet för införande av organiserad
prostatacancertestning

Delta i arbete tillsammans med Sydöstra
sjukvårdsregionen för att starta testning

Uppdrag/mål: Öka deltagandet i screeningprogram
Att öka deltagandet i Region Jönköpings läns screeningprogram och genomföra riktade insatser.
Aktiviteter

Beskrivning

Kommunikationsinsatser för att öka deltagandet i
screeningprogram

Planering för kommunikationsinsatser via media och
med uppsökande verksamhet.

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling
Erbjuda avancerad läkemedelsbehandling på våra tre sjukhus.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Införa avancerad läkemedelsbehandling

Arbete med avancerad läkemedelsbehandling
fortsätter utvecklas på Värnamo sjukhus och införs på
Höglandssjukhuset.

Uppdrag/mål: Utrota livmoderhalscancer
I samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen ta fram ett vaccinationsprogram för livmoderhalscancer
med catch-up för kvinnor och pojkar.
Aktiviteter

Beskrivning

Utrota livmoderhalscancer

Arbete med vaccinationsprogram för catch-up, med
utskick av tester till "uteblivare" med mera

Framgångsfaktorer: Arbeta utifrån kapacitets- och Produktionsstyrning som ett
enhetligt produktionssystem
Kirurgisk vård har startat införandet av KPS på alla kliniker. KPS innefattar olika delar för att nå
resultat inom tillgänglighet och arbetsmiljö. Alla dessa delar har sammanfattats i ett
produktionssystem som utgör en ram för verksamheterna förhållningssätt och arbete kring KPS. KPS
blir den röda tråden som håller samman olika delar i verksamheten.
De sju delarna i KPS som produktionssystem är processorienterat arbetssätt, ständiga förbättringar,
uppföljning av produktion, kunskapsstyrning, styrning av resurser, ordnat införande och arbeta utifrån
Kirurgisk vård, Verksamhetsplan
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standard.
För att nå uppsatta mål behöver delarna samspela och vara väl utvecklade inom varje klinik.

Uppdrag/mål: Arbeta utifrån processorientering
Klinikens kärnprocesser ska vara definierad. Processledare ska finnas för klinikens kärnprocesser.
Intressentanalys ska finnas beskriven på varje klinik utifrån kärnprocess.
Analys av kärnprocessen genomförd utifrån modellen 5P. Mätningar görs i kärnprocessen för att
utvärdera flödet. Ständiga förbättringar är implementerat som en del av klinikens normala arbetssätt.
Klinikens ledningsmöte följer hur processer och patientflöden fungerar samt hur måluppfyllelse är. De
beslutar sen om åtgärder för att nå målen.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Följsamhet till checklista för processutveckling

Staben följer klinikens arbete med processutveckling

VO Arbete med att standardisera arbetssätt

Med standardiserat arbetssätt menas att:
*Alla följer de rutiner och överenskommelser som är
uppsatta
*Vi gör kontrollerade avsteg från rutiner eller
överenskommelser och dokumenterar avsteget
*Alla kliniker inom Kirurgisk vård arbetar efter KPS
som produktionssystem
*All verksamhet arbetar för att processer som är
generiskt lika ska utföras lika
Om vi har en variation ska denna vara analyserad och
dokumenterad
*Vi arbetar för att hitta gemensamma lösningar på
återkommande problem
Standard ska hela tiden utmanas. Denna utmaning
måste ske systematiskt, kontrollerat och ha ett
regionperspektiv.

Uppdrag/mål: Kliniken har ett väl utvecklat arbetssätt kring ständiga förbättringar
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Checklista för ständiga förbättringar

Månad

100 %

VO Medarbetare ska genomgå utbildningen
"Förbättringsmodellen - Bas" via LOK

Månad

100 %

VO Antal avslutade förbättringsförslag per
medarbetare

Månad

1

Uppdrag/mål: Uppföljning av klinikens produktion
Varje klinik ska ha en veckouppföljning av tillgänglighet, uppföljning mot plan samt förhållandet
mellan resurs och behov. Det ska även göras inom MPG på veckobasis. Utgångspunkt för
uppföljningen är att styra verksamheten och att följa effekter av förbättringsarbeten. Varje kliniks
ledning ska förutom resultatmått även följa utvecklingen i kärnprocessen och stödprocesser. Det sker
månadsvis utifrån hur arbete i de olika processerna framskrider och hur arbetet som görs i processen
strävar mot måluppfyllelse inom givna resursramar.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Alla kliniker har en stående punkt gällande
produktion och tillgänglighet på agenda till

I förkommande fall ska åtgärdsplan finnas med en
tidsatt uppföljning.
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Aktiviteter
ledningsmöte.

Beskrivning

Uppdrag/mål: Kliniken arbetar aktivt med styrning av resurser
Styrningen ska alltid utgå från behovet. Varje klinik ska utifrån synliggjort behov i
planeringsverktyget Astrada styra resurserna på det sätt som skapar mest värde i patientflödet. För att
kunna definiera vad som är värdeskapande måste processen för patientflödet vara känt, ledtider måste
vara kända och avvikelser/problem i processen måste följas enligt ständiga förbättringar.
Aktiviteter

Beskrivning

Resultat av styrning följs löpande i mätetal för
tillgänglighet

Styrning av resurser ska leda till att tillgängligheten
förbättras vilket följs i systemmätetalen "Faktisk
väntetid till första besök inom 60 dagar i
specialiserad vård nationell rapportering" och
"Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom 60 dagar,
specialiserad vård"

Strategiska mål: Effektiva stödfunktioner
Framgångsfaktorer: Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera.

Uppdrag/mål: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad
personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal
för rätt använd kompetens
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera.
Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan
ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens. Exempel på detta är
patientnära städning, måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära
service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Koncept vårdnära service

Konceptet för vårdnära service testas på
Onkologkliniken i samband med flytt till D1.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och brukarorganisationer
liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Nätverk för verksamhets- och vårdutvecklare

Gemensamt nätverk för verksamhets- och
vårdutvecklare eller motsvarande. Återkommande
mötesforum för att lyfta gemensamma frågor från
både makro-, meso- och mikroperspektiv.
Nätverket fokuserar på verksamhetsutveckling och
förbättringsarbete med kvalitet som strategi och
kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som
inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att
förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Löpande efterfråga vilka utfasningar som
genomförs

Löpande uppföljning av utfasning samt vid ordnat
införande av ny verksamhet efterfråga vad den
ersätter.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK)
Viktigt utvecklingsområde och verktyg som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är Rätt använd
kompetens (RAK).
Aktiviteter

Beskrivning

VO Sprida goda exempel av rätt använd kompetens

Mycket arbete har genomförts och det finns en del
bra exempel. Dessa bör spridas till andra enheter.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med kapacitetoch produktionsstyrning.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Stödja klinikerna inom Kirurgisk vård i arbetet
med KPS som produktionssystem

Klinikerna har olika uppdrag/mål rörande KPS som
produktionssystem. Dessa följs av projektgruppen för
KPS.

Kirurgisk vård, Verksamhetsplan

19(28)

171

Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning
Arbetet med att vid behov rekrytera och använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i
organisationen. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens
kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Årsarbetare

Månad

VO Timanställda (ska ej öka jämfört med föregående
år)

Tertial

VO Antal tillsatta utbildningsplatser kopplat till
tilldelning

Tertial

Kostnad för bemanningsföretag (hyrkostnad som
andel av egna personalkostnader)

Månad

2%

Andel övertidstimmar i förhållande till totalt
utförd arbetstid %

År

1,7 %

Personalomsättning (andel externa avgångar exkl
pension)

År

4,5 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Regelbunden avstämning med kliniker

Antal årsarbetare följs löpande upp för varje klinik av
berörda chefer tillsammans med HR partner och
controller

VO Handlingsplaner för oberoende av
bemanningsföretag upprättas

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

Utveckla samarbetet och dialogen i MPG:t gällande
bemanningsfrågor

Vid behov av bemanning ska MPG/länsklinik föra
dialog kring hur verksamheterna kan hjälpas åt att
lösa bemanningen.

Uppdrag/mål: Bemanning efter vårdbehov
Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av scheman

Aktiviteten av genomlysning av scheman i
verksamheterna inom Kirurgisk vård kommer att
pågå under 2022-2023.
Syftet är att se över scheman för att balansera
schemaläggning gentemot vårdbehov.
HR-partner äger frågan att genomföra arbetet
tillsammans med verksamheten.
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Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda
utvecklingsmöjligheter
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och
meningsfulla arbetsuppgifter, och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål,
de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås.

Uppdrag/mål: Kompetenta och delaktiga medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång.
Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt sätt arbeta med
kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och
yrkesgruppers förutsättningar.
Mätetal
Andel medarbetarsamtal

Periodicitet

Målvärde 2022

År

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Strukturerad hospitering

I medarbetarsamtal bedöms om kompetensutveckling
ska erbjudas via hospitering antingen inom
verksamhet, exempelvis med annan yrkeskategori
alternativt inom annan verksamhet. Hospitering kan
syfta till att förstå processen för den egna patienten
alternativt utveckling utefter kompetensplan enligt
överenskommelse.

VO Attraktiva arbetsuppgifter

HR-partner kommer stödja verksamhetschefer liksom
1:a linjens chefer att identifiera och erbjuda
medarbetarna kompetensutveckling och attraktiva
arbetsuppgifter.

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag/mål: Lönebildning
Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och en utveckling av verksamhetens produktivitet
och kvalitet. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften i att motivera bra
arbetsprestationer. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utbildning i nylönesättning

Samtliga chefer inom Kirurgisk vård ska ha gått
utbildningen i nylönesättning. Utbildningen bidrar till
ett ökat mandat för chef att sätta lön samt bidrar till
att nå Region Jönköpings läns mål gällande
lönebildning.

Uppdrag/mål: Heltid är norm
Att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid bidrar till att lösa de demografiska utmaningarna samt gör
det attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet.
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

87 %

Andel heltidsanställda

Aktiviteter

Beskrivning

VO Informera om Heltid som norm

HR-partner informerar i verksamheten kring arbetet
om heltid som norm.

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och
är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen
verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare
och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att
leda.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap
genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Implementera struktur för mentorskap

HR ser över befintligt material för att utveckla
mentorskap för chefer inom Kirurgisk vård.

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall. Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Implementering av SAM-modulen i Stratsys
kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet

Alla verksamheter ska under 2022 använda det
digitala stödsystemet SAM i Stratsys för vägledning,
dokumentation och uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
och yrkeskategori ska minska.
Mätetal

Periodicitet
Tertial

Målvärde 2022
Minska jfm fg år

Personalhälsa - sjukfrånvaro
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Hälsofrämjande arbetsplatser

Varje verksamhet ska i det systematiska
arbetsmiljöarbetet beakta sjukfrånvaron och sträva
efter en hälsofrämjande arbetsplats.
(Arbetsmiljöplaner skapas i SAM-modulen)

VO Aktivt rehabiliteringsarbete

Varje chef ska tidigt uppmärksamma ohälsa hos
medarbetare och jobba utifrån
rehabiliteringsprocessen för att minska sjukfrånvaron.

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en
inkluderande arbetsplats där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet
utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.

Uppdrag/mål: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter
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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Workshop i lika rättigheter och möjligheter

HR erbjuder chefer inom Kirurgisk vård workshop i
lika rättigheter och möjligheter för att förbereda
cheferna att själva kunna arbeta vidare med frågan på
APT.

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i
arbetslivet ska inte förekomma
Aktiviteter

Beskrivning

VO Information om riktlinje

Information om policy och riktlinje ska ske på APT
och tas upp i medarbetarsamtal. Chef kan ta hjälp av
sin HR-partner.
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Ekonomi
Kirurgisk vård har en budget på 2,7 miljarder kronor. Dessutom finns inom ögonsjukvården ett
vårdval där verksamheten ersätts med patientrelaterad ersättning, kvalitetsersättning och särskild
ersättning för jour, tolk och utbildning. Vårdvalsverksamheten ska utföras inom ramen för dessa
ersättningar.
Kirurgisk vård har till och med oktober 2021 är budgetavvikelsen 84 miljoner kronor. Det ekonomiska
resultatet är starkt påverkat av kostnader för vård av patienter med covid-19 och det är därmed svårt att
bedöma vilken ekonomisk obalans verksamhetsområdet bär med sig in i 2022.
En omfattande utmaning till följd av pandemin blir att arbeta ikapp uppdämt vårdbehov.
Prioriterat arbete för att nå tillgänglighetsmålen och en ekonomi i balans kommer att vara kapacitetoch produktionsstyrning och produktionssystem. För en ekonomi i balans sker även arbete med ordnat
införande, anställningsprövningar och kriterier för användande av bemanningsföretag.

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som
lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i en attraktiv region krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt
garanterar verksamheten.

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Månad

0 tkr

Nämnd Kostnad per DRG Öppenvård

År

58 400kr

Nämnd Kostnad per DRG slutenvård

År

61 900kr

Aktiviteter

Beskrivning

Ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans

Vid obalans upprättas handlingsplan

VO Ekonomisk ersättning för uppskjuten vård

Kirurgisk vård arbetar för att ta del av ersättning för
uppskjuten vård som utgår för de antal operationer
som överstiger medelvärdet av 2018 och 2019. Målet
är att uppnå en god tillgänglighet genom att
resurseffektivt använda moderna, väl utrustade och
anpassade lokaler och kompetenta medarbetare. Som
stöd används kapacitets- och produktionsstyrning.

VO Genomföra upphandlingar och därefter avrop
som värderar kvalitet, nytta och ekonomi.

Utveckla arbetssätt, tillsammans med inköp och i
dialog med berörda verksamheter, för att utveckla
processen för upphandling och avrop

Genomlysning av kirurgkliniken

Hur har kostnadsutvecklingen varit de sista åren?
Vad kostar kirurgi i Jönköping jämfört med övriga
Sverige?
Ser vi skillnader i konsumtion och produktion?
Hur är balansen mellan klinikens uppdrag och dess
resurser?
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Ledningsgrupp, kliniker och MPG följer löpande
KPP och DRG

Som stöd för utveckling av en kostnadseffektiv
verksamhet samt för att utveckla KPS följs KPP och
DRG vid träffar och rapportering inom Kirurgisk
vård

Framgångsfaktorer: Ordnat införande
Syftet med ordnat införande är att utifrån de fem perspektiven i balanced scorecard få kontroll över de
förändringar som görs i verksamheten.
I vår verksamhet sker dagligen förändringar som har större eller mindre påverkan. I ordnat införande
definieras förändring på följande sätt:
•Ny eller förändrad verksamhet
•Nya eller förändrade behandlingar
•Nya indikationer
•Ny eller förändrad diagnostisering
•Ny utrustning/teknik
•Nya material
•Uppgraderingar av utrustning eller material
•Hemtagning av verksamhet
•Förändringar som skulle kunna komma (vad vi ser framåt)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Samtliga kliniker använder modellen för ordnat
införande vid ny eller förändrad verksamhet

Modellen infördes hösten 2019 och förbättras
löpande.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska
och transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Mätetal
Växthusgasutsläpp från flyg
Andel förnybar energi i RJL's pool-,
verksamhets- och transportbilar

Periodicitet

Målvärde 2022

År

-10%

År

40 %

Aktiviteter
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025.
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %
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Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade
miljöbelastande läkemedel minska.
Beskrivning
Delmålet kommer inte att följas upp via ett mätetal utan uppföljning sker årligen via de prioriterade
åtgärderna. Patientens bästa går alltid i första hand och det kan finnas medicinska skäl som gör att
förskrivningen av ett eller flera av de prioriterade miljöbelastade läkemedlen kan behöva öka.
Aktiviteter
Utöka användningen av icke-farmakologiska behandlingar och stöd till livsstilsförändringar.
Förskriva startförpackningar där så är möjligt och arbeta med tidsbegränsade ordinationer.
Verka för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och
rekommendation. Utgångspunkten för arbetet är den lista över prioriterade läkemedel som finns här:
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolution/pdf/74607ef1-048d-441f-9ac9-4be909efade8

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar

År

-6%

Aktiviteter
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.
Aktiviteter
VO Dialog med verksamheter som flyttar eller nyetablerar verksamhet
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Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med
2020.
Mätetal
Matsvinn per patientportion

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

-15 %

Strategiska mål: Följsamhet till program för hållbar utveckling 20212025
Framgångsfaktorer: Kliniker och arbetsplatser är delaktiga i arbete med hållbar
utveckling
Uppdrag/mål: Varje klinik ska ha "eget" mätetal eller aktivitet för Hållbar utveckling
Mätetal

Periodicitet

VO Finns "eget" mätetal eller aktivitet

Månad
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Inledning
Vision
För ett bra liv i en attraktiv region
Verksamhetsidé
Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård
Verksamhet
Folktandvården arbetar mot målet om en god munhälsa hela livet, i hela länet, inom ramen för Region
Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Målet innebär tillgång till jämlik och god
tandvård efter behov, på rätt vårdnivå, i rätt tid.
Verksamheten utgår från Folktandvårdens folkhälsouppdrag och ett långsiktigt perspektiv, där en god
munhälsa byggs från att den första tanden visar sig. Folktandvården finns med från tidiga småbarnsår,
genom skolåren och vidare genom hela livet. En god munhälsa bidrar till ökad livskvalitet och
minskad sjukdomsrisk för länets invånare.
Folktandvårdens patienter utgör omkring hälften av länets befolkning. Omkring 75 000 vuxna och
68 000 barn och ungdomar får sin tandvård varje år inom ramen för allmäntandvården. Omkring
12 000 patienter tas emot inom Folktandvårdens specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen.
Folktandvården äger sista-hands-ansvaret för tandvården i Jönköpings län. Inom ramen för
folkhälsouppdraget ryms ansvaret för länets alla barn till och med 3 år och att därefter fortsatt erbjuda
barn, ungdomar och unga vuxna fri tandvård till och med 23 års ålder. Uppdraget omfattar även
uppsökande tandvård samt nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade, liksom besök i
förskolor och skolor. Folktandvården ansvarar dessutom för att erbjuda länets invånare akut tandvård,
helgjourverksamhet (Jönköping) samt tandvård för asylsökande. På den konkurrensutsatta delen av
tandvårdsmarknaden erbjuder Folktandvården vuxentandvård samt Frisktandvård, ett avtal om
tandvård till fast pris.
Allmäntandvården bedrivs vid 26 allmäntandvårdskliniker på 22 orter i Jönköpings län.
Specialisttandvårdens verksamhet är organiserad inom Odontologiska Institutionen, där samtliga nio
odontologiska specialiteter finns representerade vid elva avdelningar. Utöver den omfattande kliniska
verksamheten utgör Odontologiska Institutionen en ledande nationell resurs för forskning och STutbildning inom samtliga specialiteter. Ett av tre nationella kompetenscenter för sällsynta
odontologiska tillstånd finns dessutom knutet till Folktandvården, Region Jönköpings län.
Verksamheten genomsyras av Region Jönköpings läns gemensamma värderingar där Folktandvården
skapar värde för dem verksamheten är till för – patienter och invånare i Jönköpings län.
Förändrade behov och förväntningar skapar nya förutsättningar
Antalet barn, unga och äldre ökar i länet, samtidigt ses växande skillnader i tandhälsa bland barn och
unga. Fler äldre lever längre och behåller sina tänder hela livet. Förväntningar på hög tillgänglighet,
snabb service och digitala tjänster och kontaktvägar ökar. Även om antalet barn, unga och äldre ökar,
så ökar inte tillgången till tandvårdskompetens i samma takt. Stora pensionsavgångar inom tandvården
påverkar den kliniska verksamheten och dess nyckelfunktioner, samtidigt som bristen på odontologisk
kompetens på en konkurrensutsatt marknad påverkar möjligheten att attrahera och behålla
medarbetare. Digitalisering och ny teknik skapar möjligheter men också utmaningar.
För att möta välfärdsutmaningen med en framtidssäkrad verksamhet är förmågan att utifrån behov och
förväntningar skapa värde tillsammans med de vi finns till för, liksom förmågan att attrahera och
involvera motiverade medarbetare, avgörande. Nya arbetssätt, systematiskt förbättringsarbete, liksom
utrymme för investering i digitalisering, ny teknik och fortsatt utveckling av invånartjänster, kommer
att ha stort inflytande på möjligheten att utveckla Folktandvårdens erbjudande, med god tillgänglighet
och tandvård av hög kvalitet. För framtida kompetensförsörjning är ett starkt arbetsgivarvarumärke
och tillskapandet av en modern tandläkarutbildning i Jönköping, liksom utbildning för tandsköterskor
och tandhygienister, en viktig fråga i närtid.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Bra munhälsa, God tandvård

Process och produktion

Enklare vardag för patienter och medarbetare
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara
resurseffektivt.
Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och
återvinningen ska öka.
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2022 och flerårsplan 2023-2024”.
Folktandvårdens finansiering består både av ett anslag i form av en budgetram samt intäkter från
vuxna patienter och via tandvårdsförsäkringen. Nedan redovisas budgetramen för 2022:
Barn- och ungdomstandvård: 131,2 mnkr
varav preventionsarbete barn: 12,1 mnkr
Specialisttandvård: 134,4 mnkr
varav forskning & utveckling: 10,5 mnkr
Totalt: 265,6 mnkr
Folktandvårdens finansiering består både av ett anslag i form av en budgetram och intäkter från vuxna
patienter samt via tandvårdsförsäkringen. Budgeterad omsättning är cirka 596 mnkr vilket innebär att
budgetramen motsvarar cirka 45 procent av Folktandvårdens finansiering.
Ekonomisk ersättning
mnkr
Budget 2022

265,6

Investeringar ospec

26,2

Investeringar spec

0,0

ID

Klinik

Benämning
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Att skapa en vård som är personcentrerad är en av vårdens viktigaste utmaningar.

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen
Mätetal
Andel karies fria 19-åringar
VO Andel av revisionspatienterna som har
frisktandvårdsavtal, Folktandvården

Periodicitet

Målvärde 2022

År

45 %

År

23 %

Uppdrag/mål: Riktade insatser genomförs inom områden där kariesförekomsten ökar
i förskola, fritidshem och skola.
Det förebyggande kariesarbetet utvecklas genom att riktade insatser genomförs inom områden där
kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem och skola.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Årlig uppföljning av kariesförekomst

Årlig uppföljning av kariesförekomst bland barn. Vid
hög kariesförekomst görs riktade insatser.

VO Strategi för användning av appen "Rocka
Munnen"

Framtagande av strategi för användning av appen
"Rocka Munnen" i det preventiva arbetet med barn.
Målet är att ta fram en ny strategi för hur appen kan
användas i det dagliga arbetet på klinik men även för
att stimulera användningen hos patienter och förälder.
Strategin ska inkludera planering av externa
informationskampanjer 2-3 gånger per år.

VO Översyn av resursfördelningsmodell för
kollektiva satsningar

Översyn av resursfördelningsmodell för kollektiva
satsningar. Undersök möjlighet att fördela
ersättningen från Regionen internt mellan klinikerna
baserad på Care-Need-Index (CNI). Målet är att ta
fram en lösning som liknar differentieringen av
barntandvårdspengen.

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Aktiviteter

Beskrivning

VO Undersökning och utvärdering av patientnöjdhet

Verksamheten tittar på olika lösningar för
genomförande av undersökningar och utvärdering av
patientnöjdhet. Arbetet ska leda till en ny metod.

VO Projektarbeten på HHJ

Underlätta för tandhygieniststudenter på
Hälsohögskolan (HHJ) att skriva projektarbeten med
fokus på patientupplevelse samarbete med
Folktandvården.
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Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Allmäntandvård: Andel revisionspatienter i tid till
undersökning och behandling, Folktandvården

Månad

90 %

Nämnd Allmäntandvård: Möjlighet att ta emot nya
patienter, mäts genom minskning av kö

Månad

-10 %

VO Uppföljning av att rätt revisionsintervall enligt
nya riktlinjer tillämpas (vuxentandvårdsprogram)

Tertial

90 %

VO Uppföljning av att rätt revisionsintervall enligt
nya riktlinjer tillämpas (barntandvårdsprogram)

Tertial

90 %

Tillgänglighet specialisttandvård inom 60 dagar
efter remiss

Månad

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av köer avseende nya patienter

Översyn av köer avseende nya patienter. Köer av nya
patienter ska ses över en gång per år och målet är att
identifiera det faktiska antalet nya patienter som står i
kö och således rensa köerna från patienter som inte
längre väntar på en tid.

VO Utveckling av befintlig diverrapport

Utveckling av befintlig diverrapport för att innefatta
alla friska patienters revisionsintervall (frisktandvård,
barntandvård och taxetandvård).

VO Revidering av lagda kallelser inom
barntandvården

Kallelser som har lagts innan implementering av det
nya barn- och ungdomstandvårdsprogrammet ses
över och revideras i linje med det nya programmet.
Målet är att samtliga kallelser på samtliga
allmäntandvårdskliniker ska gås igenom och
revideras.

VO Nytt mätetal för tillgänglighet till
specialisttandvård tas fram

Verksamhetschefer inom specialisttandvården arbetar
med att ta fram ett nytt mätetal som ger en bättre bild
av tillgängligheten till specialisttandvård.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbeta med handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och
samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Självbokning av behandlingstider för patienter

Översyn av möjlighet att låta patienter boka sina egna
behandlingstider för ett fysiskt besök på
Folktandvården (ej digitala vårdmöten). Syftet är att
utvärdera möjligheten för att testa och implementera
ett nytt arbetssätt inom allmän- och
specialisttandvården.
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Process och produktion
Efter två år präglade av coronapandemin återgår verksamheten fullt ut i normal drift med besök på
särskilda boenden, skolor och förskolor. Under 2022 kommer digitala vårdmöten vara en del i
Folktandvårdens erbjudande för att, i vårdmöten och kontakter där så är lämpligt, öka tillgängligheten
för länets invånare. Digitalisering och ny teknik i den patientnära verksamheten, med bland annat
digital scanning, kommer att leda till utvecklade arbetssätt för medarbetare och förbättra
patientupplevelsen.
Planen för 2022 är att öka antal behandlade patienter förutom antal barn inom allmäntandvården. Detta
beror främst på att revisionsintervallet för undersökningar ändrades 2019 och nu slår igenom under
2022. Även ändringar inom barn- och ungdomstandvårdsprogrammet som genomfördes hösten 2021
kommer att bidra till att något färre barn behandlas initialt under 2022. Successivt kommer antal
behandlade barn öka något igen till följd av mer effektiva arbetssätt.
Verksamhetsmått
Utfall 2019

Prognos 2021

Plan 2022

Barn och ungdomstandvård, antal
behandlade barn

67 789

66 700

64 000

Allmäntandvård vuxna, antal
behandlade patienter

75 193

71 800

77 000

Specialisttandvård, antal behandlade
patienter

10 972

10 200

11 500

Tandvård för patienter med rätt till
tandvårdsstöd

7 715

5 700

8 000

Antal patienter, munhälsobedömning

4 080

1 900

4 100

Antal patienter, nödvändig tandvård

2 940

2 900

3 300

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem
och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Fortsätta utökningen och användningen av digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning. Särskild satsning på de som har ett digitalt utanförskap.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Digitala vårdmöten (breddinförande)

Breddinförande av digitala vårdmöten inom samtliga
delar av verksamheten. Detta inkluderar utbildning av
personal samt att informera våra patienter om
applikationen.
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Utvärdering och vidareutveckling av digitala
vårdmöten

Utvärdera breddinförande och ta fram ny strategi för
arbetet med digitala vårdmöten. Målet är att ta fram
en strategi för arbetet med digitala vårdmöten och
nya mål för verksamheten. Översynen ska även
inkludera utvärdering och test av patientinitierade
digitala vårdmöten.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Agera för säker vård
Patientsäkerhetsarbetet ska under planperioden anpassas till Socialstyrelsens nationella handlingsplan
för ökad patientsäkerhet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Framtagande av kvalitetsmått på kliniknivå

Använda tandvårdens kvalitetsregister SKaPa för
framtagande av kvalitetsmått på kliniknivå.

VO Dialog och samarbete med chefsläkare

Patientsäkerhetsansvarig tandläkare ska ha
regelbundna avstämningar med chefläkare.
Avstämningar ska ske minst två gånger per år.
Processer och samarbetet ska utvecklas under året.

VO Kartläggning av patientsäkerhetsarbete

Kartläggning av patientsäkerhetsarbete via verktyget
framtaget av SKR, NPO.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen
Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med
ambitionen att vara ledande i implementeringen.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Kunskapsstyrning i Folktandvården

Representanter från Regionala medicinska
programområdena (RMPO) adjungeras till
Odontologisk programgrupp (OPG) vid behov.

VO Uppdatering av vårdprogram vid behov

Undersöka om befintliga vårdprogram behöver
uppdateras utifrån ny kunskap som presenteras.

Framgångsfaktorer: God tandvård
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska
förbättringsarbetet prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt för
kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten.

Uppdrag/mål: Allmäntandvård barn och unga
Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till 23 års ålder har införts från och med 2019.
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av det preventiva arbetet inom
Folktandvården (kollektiva satsningar).

Grundläggande översyn av det preventiva arbetet
inom Folktandvården (kollektiva satsningar). Målet
är att se över befintliga arbetssätt och överväga nya
strategier för att förbättra och effektivisera det
preventiva arbetet. Översynen inkluderar en
omvärldsanalys och målet är att ta fram 1-3 förslag
på ändrade arbetssätt.

Uppdrag/mål: Tandvård för personer med särskilda behov
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att
patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.
En satsning görs på tandvård för äldre inklusive exempelvis fluorsköljningar på äldreboenden,
uppsökande verksamhet av tandhygienister och implementering av särskilt vårdprogram för äldre.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Andel genomförda besök munhälsobedömning
av de som behöver.

Tertial

90 %

Uppdrag/mål: Specialisttandvård
Konsultation och kompetensstödjande arbete gentemot allmäntandvården är ett är viktigt arbete för att
öka allmäntandvården möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i detta arbete ska vara att
specialisttandvård också utförs av specialister på allmäntandvårdskliniker.
Ett stort fokus ligger på att förbättra tillgängligheten till specialisttandvården. Detta kan innebära
behov av att disponera om resurser inom specialisttandvården till förstärkning av orofacial medicin
(sjukhustandvården) på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
Aktiviteter

Beskrivning

Framtagande av mätetal för specialisttandvården

Framtagande av mätetal för specialisttandvården för
att möjliggöra mätning av att specialisttandvården
bedriver "god tandvård".
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och brukarorganisationer
liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Framtagande av projektöversikt

Ledningsgruppen och ledningsstaben arbetar
tillsammans med att ta fram en översikt över
pågående och planerade projektarbeten inom
Folktandvården men även inom Regionen där
Folktandvården är delaktig. Syftet är att skapa en
bättre överblick över pågående och planerade projekt
och således skapa bättre förutsättning för lyckade
implementeringar och generellt bättre måluppfyllelse.

VO Utbildning av interna
projektledare/verksamhetsutvecklare

Folktandvården ser över möjligheten att utbilda
medarbetare i projektledning och/eller
verksamhetsutveckling för att utveckla arbetet med
ständiga förbättringar.

Uppdrag/mål: Tandvård - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum
Hälsohögskolan har tillsammans med Region Jönköpings län ansökt om att få etablera en
tandläkarutbildning. En sådan utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska forskningen
behöver förstärkas.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Antal publicerade vetenskapliga rapporter och
publikationer

År

15

Aktiviteter

Beskrivning

Inrätta utbildningar för både tandläkare och
tandsköterskor i länet.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering
av tandläkare och tandsköterskor satsar Region
Jönköpings län tillsammans med Jönköping
University på att inrätta utbildningar för både
tandläkare och tandsköterskor i länet.

VO Översyn av Folktandvårdens uppdragsutbildning

Folktandvården ser över möjligheter att utöka
uppdragsutbildning med koppling till Odontologiska
Institutionen. Målet är att ta fram en ny strategi för
uppdragsutbildning.

Uppdrag/mål: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som
inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att
förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av odontologiska arbetssätt inom
Folktandvården

Genomförande av årlig översyn av odontologiska
arbetssätt baserad på Socialstyrelsens nationella
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Aktiviteter

Beskrivning
riktlinjer. Översyn görs i odontologisk programgrupp
(OPG) och rapporteras till ledningsgruppen.

VO Översyn av administrativa arbetssätt inom
Folktandvården

Ledningsstaben genomför en årlig genomlysning av
arbetsuppgifter och identifierar och fasar ut
arbetsuppgifter som inte längre är värdeskapande.
Rapportering sker till ledningsgruppen.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK)
Viktigt utvecklingsområde och verktyg som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är Rätt använd
kompetens (RAK).
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO RAK andel undersökningar utförd av
tandhygienist

Tertial

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Riktade insatser för att öka andelen
undersökningar utförd av tandhygienist

Riktade insatser för att öka andelen undersökningar
utförd av tandhygienist jämfört med undersökningar
utförd av tandläkare för friska patienter enligt R2.
Målet är att 80 % av undersökningarna ska utföras av
tandhygienist.

Öka nyttjandegraden av självbetjäningsterminaler

Målsättningen är att öka nyttjandegraden av
självbetjäningsterminaler som finns ute på klinikerna.
Är en del i arbetet med rätt använd kompetens
(RAK).

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med kapacitetoch produktionsstyrning.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Förarbete inför breddinförande av KPS

Ledningsstab och verksamhetschefer inom
specialisttandvården undersöker möjligheter till
fortsatt arbete med KPS och ett framtida
breddinförande. Fokus ligger på att ge förutsättningar
för specialiteterna odontologisk röntgen att arbeta
med KPS senast 2023.

VO Fortsatt arbete med KPS inom käkkirurgiska
kliniken

Fortsatt arbete med KPS inom käkkirurgiska
kliniken. Målsättning är att påbörja arbetet i Astrada.

Uppdrag/mål: Öka antal pågående ST-utbildningar samt disputerade övertandläkare
Målet är att öka antalet pågående ST-utbildningar samt disputerade övertandläkare inom
Odontologiska Institutionen.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Antal pågående ST-utbildningar inom
Odontologiska Institutionen

År

15
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av ST-utbildning

Nuvarande ST-utbildning ska ses över och en ny
strategi för ST-utbildning tas fram som tar hänsyn till
förändringar inom NSATS (nationella
samverkansgruppen för tandläkarnas
specialisttjänstgöring). Bland annat undersöks
möjligheter att i ökad utsträckning erbjuda STutbildning med handledning på annan ort.

Uppdrag/mål: Förbättrad verksamhets- och målstyrning
Förbättrad verksamhets- och målstyrning för att på ett ännu bättre sätt följa det balanserade styrkortet
(BSC) på lägre nivåer inom verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbete med VP och uppföljning i Stratsys på
kliniknivå

Pilotprojekt i verksamhetsplanering och uppföljning i
Stratsys på käkkirurgiska kliniken samt på
Folktandvården Råslätt.

Uppdrag/mål: Öka antalet medarbetare med handledarkompetens
Öka antalet medarbetare med handledarkompetens
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Andel medarbetare med handledarkompetens

År

10 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Handledarutbildning

Översyn av koncept för handledarutbildning för både
medarbetare och chefer för att uppnå en god
handledningskultur. Målet är att ta fram en strategi
för fortsatt arbete med handledarutbilldning 20222023.

Uppdrag/mål: Kompetensutveckling av chefer
Kompetensutveckling av chefer i förbättringskunskap och systemförståelse.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Andel av klinikledningar som genomgått
utbildning i förbättringskunskap (inkl. KPS) och
systemförståelse

År

100 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Utbildning av klinikledningar i
förbättringskunskap (inkl. KPS) och
systemförståelse.

Utbildning av klinikledningar i förbättringskunskap
(inkl. KPS) och systemförståelse. Målet är att ta fram
och genomföra utbildningar som bygger på Region
Jönköping läns styrning och ledning samt på Region
Jönköping läns kunskap om förbättringsarbete.

Uppdrag/mål: Fler disputerade övertandläkare.
Höja den vetenskapliga nivån inför etablering av en ny tandläkarutbildning i Jönköping.
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

VO Antal pågående doktorandutbildningar

Tertial

6
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning
Arbetet med att vid behov rekrytera och använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i
organisationen. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens
kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Nämnd Årsarbetare

Månad

Kostnad för bemanningsföretag (hyrkostnad som
andel av egna personalkostnader)

Månad

2%

Andel övertidstimmar i förhållande till totalt
utförd arbetstid %

År

1,7 %

Personalomsättning (andel externa avgångar exkl
pension)

År

4,5 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Förbättrad kompetensförsörjning

Förbättra och utveckla processer, struktur och
arbetssätt kring kompetensförsörjning.

VO Översyn av arbetstidsmodeller och
schemahantering

För att öka attraktivitet och trivsel bland
medarbetarna ska arbetstidsmodeller och
schemahantering inom Folktandvården ses över.

VO Översyn och framtagande av ett nytt
utvecklingskoncept

Översyn och framtagande av ett nytt
utvecklingskoncept för all odontologisk personal
inom Folktandvården. Bland annat ska koncept för
forskning samt nischning av tandläkare inom
allmäntandvården ses över.

Uppdrag/mål: Utökad bemanning
Utökningen av bemanning av ST-läkare och AT-läkare med särskild primärvårdsinriktning, samt
dietister som arbetar för primärvården. Tandvården arbetar aktivt med att bemanna verksamheter som
har brist på kompetens för att öka tillgängligheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av deltidsarbete

Systematisk översyn av deltidsarbete med målet att
identifiera medarbetare som har möjlighet att gå upp i
arbetstid och således öka bemanningen.
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Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda
utvecklingsmöjligheter
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och
meningsfulla arbetsuppgifter, och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål,
de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås.

Uppdrag/mål: Kompetenta och delaktiga medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång.
Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt sätt arbeta med
kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och
yrkesgruppers förutsättningar.
Mätetal
Andel medarbetarsamtal

Periodicitet

Målvärde 2022

År

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Breddinförande av medarbetarsamtal i lärandeoch kompetenskalendern (LOK)

Breddinförande av arbetet med medarbetarsamtal i
LOK.

VO Upprätta en struktur samt rutiner och processer
för deltagande i övergripande utvecklingsprojekt

För att involvera engagerade medarbetare ska en
struktur samt rutiner och processer för deltagande i
övergripande utvecklingsprojekt tas fram.

VO Utveckling av introduktionsprogrammet

Utveckla introduktionsprogrammet så att det blir ett
utvecklingsprogram.

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag/mål: Lönebildning
Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och en utveckling av verksamhetens produktivitet
och kvalitet. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften i att motivera bra
arbetsprestationer. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Modell för strategiska lönesatsningar

Framtagande av nya modeller för strategiska
lönesatsningar inom Folktandvården.

VO Översyn av incitamentsprogram

Undersöka möjligheter till att införa
incitamentsprogram för Folktandvårdens personal.

Uppdrag/mål: Heltid är norm
Att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid bidrar till att lösa de demografiska utmaningarna samt gör
det attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet.
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

87 %

Andel heltidsanställda

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och
är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen
verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare
och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att
leda.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap
genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av ledarroller

Översyn av ledarroller och förutsättningar för
ledarskap i Folktandvården. Fokus ligger på roller
som klinikchef, klinikkoordinator, enhetschef samt
verksamhetschef.

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall. Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsysmodulen
SAM

Implementering och uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete i hela verksamheten.

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
och yrkeskategori ska minska.
Mätetal

Periodicitet
Tertial

Målvärde 2022
Minska jfm fg år

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en
inkluderande arbetsplats där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet
utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.
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Uppdrag/mål: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter
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.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Dialog om gällande policy om lika rättigheter
och möjligheter

Undersöker möjlighet att inkludera frågeställningar i
Stratsys (SAM) för att garantera att chefer arbetar
med policyn aktivt.

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i
arbetslivet ska inte förekomma
Aktiviteter

Beskrivning

VO Dialog om gällande policy kring att trakasserier,
kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i
arbetslivet inte ska förekomma

Undersöker möjlighet att inkludera frågeställningar i
Stratsys (SAM) för att garantera att chefer arbetar
med policyn aktivt.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som
lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i en attraktiv region krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt
garanterar verksamheten.

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i balans

Aktiviteter
Handlingsplan för ekonomi i balans

Periodicitet

Målvärde 2022

Månad

0 tkr

Beskrivning
Vid obalans upprättas handlingsplan

VO Översyn och professionalisering av
investeringsprocess

Översyn och professionalisering av
investeringsprocess med syfte att tydliggöra roller
och ansvarsfördelning. Målet är förbättra samtliga
moment i investeringsprocessen, riktlinjer, kalkyler,
genomförande samt uppföljning.

VO Översyn av ekonomisk uppföljningsprocess och
uppföljningsstruktur samt innehåll

Folktandvårdens ekonomiska uppföljningsprocess
och uppföljningsstrukturen samt innehåll ska ses över
och anpassas till förändrade behov.

VO Riktade insatser för att höja timintäkter inom
vuxentandvården

Riktade insatser planeras och genomförs för att höja
timintäkter inom vuxentandvården för tandläkare och
tandhygienister.

VO Översyn fördelning av specialistram

En översyn över nuvarande fördelning av
specialisttandvårdens anslagsfinansiering mellan
klinikerna ska ses över. Målet är att ta fram tydliga
principer som styr fördelningen och tar hänsyn till
varje kliniks uppdrag.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska
och transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Mätetal
Växthusgasutsläpp från flyg
Andel förnybar energi i RJL's pool-,
verksamhets- och transportbilar

Periodicitet

Målvärde 2022

År

-10%

År

40 %

Aktiviteter
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025.
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar

År

-6%
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Aktiviteter
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.
Aktiviteter
VO Informationsinsatser avseende återanvändning av möbler Informationsinsatser genomförs för att påminna
kliniker som genomför en ombyggnation, renovering eller nybyggnation att inredning i störst möjliga mån ska
återanvändas. Information om återanvändning av inredning ska även inkluderas i Folktandvårdens
byggriktlinjer.

Folktandvården, Verksamhetsplan

22(22)

202

Verksamhetsplan
2022
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion

203

Dnr 2021/127
Jane Ydman, Regiondirektör
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

204

2(59)

Innehållsförteckning
Inledning .................................................................................................................................................5
Perspektiv och strategiska mål, Strategiområden och strategiska mål ...........................................6
Ekonomisk ersättning i budget ............................................................................................................7
Medborgare och kund ...........................................................................................................................8
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder.................................................................8
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård ................................................................................12
Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik
verksamhet och mångfald................................................................................................................12
Process och produktion......................................................................................................................14
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare .....................................................14
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete ...............................................................................................15
Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård ..............................................................17
Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård ..........................................................18
Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation ...............................................................22
Strategiska mål: Region Jönköpings län ska leda, driva och genomföra strategiskt
avgörande regionala utvecklingsprojekt. .........................................................................................23
Lärande och förnyelse ........................................................................................................................24
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap ....................................................24
Strategiska mål: Kunskap om effekter av regionala utvecklingsprojekt ...........................................25
Medarbetare .........................................................................................................................................26
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ..................................................................26
Ekonomi................................................................................................................................................31
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt......................................31
Strategiska mål: Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån länets behov ska öka ...................32
Regional utveckling .............................................................................................................................33
Hållbarhet .............................................................................................................................................55

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

205

3(59)

Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli,
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd.
Nettobudgeten för 2022 är 494 miljoner kronor och verksamheten har cirka 470 faktiska årsarbetare
vid utgången av 2021.
Regionledningskontorets avdelningar arbetar med att skapa goda förutsättningar både i länet och i den
egna verksamheten för att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region så att Jönköpings
län är bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Våra grundläggande värderingar är utgångspunkt
för allt arbete.
Region Jönköpings län har en verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret består
av politiknära och strategiska resurser. Det finns även verksamhetsnära delar, som är kopplade till
ledningskontorets avdelningar.
Ledningskontoret bereder och lägger förslag till regionstyrelsen och de tre nämnderna samt övriga
politiska organ.
Ledningskontoret svarar för regionövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska
målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och stöd i övergripande
frågor.
Arbetet utgår i första hand från budget med verksamhetsplan och flerårsplan där andra styrdokument
som Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och
sjukvård ligger till grund för planperiodens prioriteringar. Balanced scorecards fem perspektiv är
utgångspunkt för den egna verksamheten. Inom regional utveckling utgår planen i stället
huvudsakligen från prioriteringar för regionalt tillväxtarbete.
De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, HR, Kommunikation, Qulturum och
Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten.
Verksamhetsplanen innehåller övergripande uppdrag och aktiviteter utifrån vår regionövergripande
roll men även regionledningskontorets egna mål och aktiviteter inom förbättringsarbete, HR, hållbar
utveckling och ekonomi.
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Perspektiv och strategiska mål,
Strategiområden och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik
verksamhet och mångfald

Process och produktion

Enklare vardag för patienter och medarbetare
Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Ledning, utveckling och kommunikation
Region Jönköpings län ska leda, driva och genomföra strategiskt avgörande
regionala utvecklingsprojekt.

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Kunskap om effekter av regionala utvecklingsprojekt

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara
resurseffektivt.
Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en
ökad självförsörjningsgrad.
Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och
återvinningen ska öka.
Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till minskat
fossilberoende.
Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett
normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet
och ansvar.

Strategiområden

Strategiska mål

En hållbar region

2035 är Jönköpings län ett hållbart län

En attraktiv region

2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka,
åldras på och flytta till för alla

En tillgänglig region

2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län

En smart region

2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

En kompetent region

2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det
livslånga lärandet

En global Region

2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län
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Ekonomisk ersättning i budget
Ekonomisk ersättning
mnkr
Budget 2022

494 mnkr

Investeringar ospec

1,2 mnkr

Investeringar spec
ID

Inga ospec investeringar
Klinik

Benämning
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Att skapa en vård som är personcentrerad är en av vårdens viktigaste utmaningar.

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En
personcentrerad vård och omsorg utgår från patienten/brukaren och närståendes behov och förmåga att
hantera sin sjukdom. Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en
god personcentrerad vård.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta utveckla den personcentrerade vården
och inkludera patientföreningar och brukarråd i
arbetet.

Närståendes hälsa och delaktighet ska ha en tydligare
roll vid varje kontakt med vårdgivare.

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska,
psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. All vårdpersonal bör kunna ge grundläggande
stöd vid existentiella kriser. Människors existentiella hälsa behöver också uppmärksammas i det breda
folkhälsoarbetet.
Aktiviteter
Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården.

Beskrivning
Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården, där
tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna ökar
förutsättningarna att möta patienters behov.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att
skapa förtroende hos invånarna.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske med att
förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Aktiviteter

Beskrivning

Utökning av rehabiliteringsresurserna i
primärvården.

För att möta behoven bör vårdcentralerna i
samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta
att stärka det tvärprofessionella samarbetet.

Förstärkning av psykosociala team.

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat.
Vården som är nära patienten ska förstärkas för att
tillgodose detta behov. För detta behöver de
psykosociala teamen förstärkas.
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Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården
I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök
blivit uppskjutna. Under 2021 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och
dessa kommer att fortsätta att prioriteras under 2022. En handlingsplan är framtagen och påbörjad
under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka
tillgängligheten även under 2022. Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna
vården inom sydöstra sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och
operationer.
Aktiviteter

Beskrivning

Planering och uppföljning av den uppskjutna
vården.

Ta fram en plan och arbetssätt för att arbeta med den
uppskjutna vården och följa tillgängligheten.

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor.
Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Förbättringsarbeten uppmärksammar
skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, t ex utifrån kön, etnisk tillhörighet,
socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till mer jämlik hälsa behöver tillgången på
kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds samhället.
Aktiviteter
Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Beskrivning
Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds
verksamheter inom Region Jönköpings län och
samarbetspartners.

Uppdrag/mål: Arbeta med integration
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård. Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med anledning av
coronapandemin och införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med stödjande insatser
för att aktivera invånarnas frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att
stärka och främja en positiv hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både för personer i
asylprocess och nyanlända.
Aktiviteter

Beskrivning

Förstärka resurserna för hälsokommunikatörer.
Upplys om hälso- och sjukvården på olika språk.

Hälsokommunikatörer som arbetar med upplysning
om hälso- och sjukvården på olika språk i hela länet
fortsätter. Det handlar om information om hur
sjukvårdssystemet är uppbyggt, söka vård på rätt
vårdnivå, att hitta rätt i vården och öka kunskapen
kring folkhälsa och egenvård.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans
med kommuner.

Tillsammans med kommunerna öka samverkan kring
att integrera hälsa, egenvård och sjukvårdens
organisation samhällsorientering för nyanlända.

Sprida konceptet med hälsoguider i länet.

Inom projektet hälsoguider bidra till att minska och
motverka segregation och ojämlik hälsa. Utbildade
hälsoguiden kan genom sina lokala nätverk bidra till
förbättrade levnadsvanor och hälsa bland invånarna i
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Aktiviteter

Beskrivning
utsatta områden. Genom hälsoguider får de på sitt
eget språk tillgång till information som minska
utanförskap och ger bättre integration i det svenska
hälso- och sjukvårdssystemet.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn
och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
barn- och ungdomshälsan
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga
görs flera insatser.
Aktiviteter
Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Beskrivning
Stöd till skolans förebyggande arbete och
invånarcaféer till unga. Riktar arbetet utifrån
elevhälsans hälsosamtal.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av
barn- och ungdomars psykiska hälsa
Utredning hur en första linjens vård för barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin
vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning kan se ut.
Aktiviteter

Beskrivning

Starta upp ett arbete tillsammans med
kommunerna

Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och
ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en
förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.
Samverkan mer arbetet kring Skottland.

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti,
Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och
Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med
kommunerna.

Lokala team från länets olika delar genomför
förbättringsarbeten med inspiration från Skottland
och Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas
hälsa. Utifrån lärande nätverket Bästa platsen att växa
upp, leva och bo på.

Nämnd Antal kommuner som deltar i samverkan
kring förbättringsarbetet barn och unga

13 kommuner som deltar status grönt
8 kommuner eller fler status gul
under 7 kommuner som deltar status röd

Uppdrag/mål: Familjecentraler
Utveckling av familjecentraler i kommunerna är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till
nyblivna föräldrar.
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Aktiviteter

Beskrivning

Påbörja utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd
för länets familjecentraler

Syftet är att alla familjecentraler ska kunna erbjuda
ett och samma grundutbud där målet är att öka
tillgängligheten erbjuda likvärdiga föräldrastödjande
insatser och utbildningar mot en mer jämlik hälsa och
jämlikt stöd i länet.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres
hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa
Identifiera och erbjuda behandling, alternativt förebyggande åtgärder för att motverka psykisk ohälsa,
suicid, ofrivillig ensamhet samt främja äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra
äldres psykiska hälsa

Äldres psykiska hälsa är ett viktigt område att satsa
på. En plan tas fram tillsammans med kommunerna.

Metodstöd för äldres psykiska hälsa

Stöd för det förebyggande arbete och invånarcaféer
med mera.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Fortsätta arbetet med Trygg och säker vård och omsorg. I uppdraget ingår att arbeta aktivt med att
utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i syfte att erbjuda jämlik hälsa och vård för
länets invånare. Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det
tvärprofessionella samarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta införandet av patientkontrakt och fast
vårdkontakt

Patientkontrakt är en del av Region Jönköpings läns
strategi för en mer samskapande hälso- och sjukvård
mellan professioner och patienter. I patientkontrakt
ska ingå: dokumenterad överenskommelse i journalen
som patienten kan läsa med delarna; vad gör
patienten och vad gör vården, nästa steg, samordning
och namngivna fasta vårdkontakter.
Bedömning:
grönt - patientkontrakt infört
gult - handlingsplan för införande finns
rött - arbete ej påbörjat.

Fortsatt utökning av läkarstödet i kommunerna.

Fortsatt utveckling av läkarstöd till de särskilda
boendena och den kommunala hemsjukvården. Under
2021 genomfördes en förstärkning och nivån
utvärderas 2022.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet.

Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård
och omsorg i hemmet.
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Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten
(munhälsobedömningar)

Tertial

90 %

Andel berättigade till nödvändig tandvård som
fått den utförd

Tertial

44 %

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Framgångsfaktorer: Jämlikhet och jämställdhet
Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en
jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik
hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade
skillnader ska utjämnas.
För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige.
Region Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och
genomföras i organisationens samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i
verksamhetsplanerna. Företag eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region
Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats.
Aktiviteter

Beskrivning

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Fortsatt arbete utifrån framtagen policy för lika
rättigheter och möjligheter.

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i
organisationens samtliga verksamheter. Som att identifiera och åtgärda omotiverade
eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön.
Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet
med jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag
fram under 2022. Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av
personal inom den egna organisationen. Jämställdhetsarbetet ska vara aktivt inom alla de områden där
Region Jönköpings län är verksam.
Aktiviteter
Handlingsplan jämställdhetsintegrering

Beskrivning
Arbetet med framtagande av handlingsplan för
jämställdhetsintegrering med tydliga åtgärder och
uppdrag under 2022.
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Aktiviteter

Beskrivning

Identifiera och åtgärd av omotiverade eller
godtyckliga skillnader i förhållande till kön.

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i
förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska
identifieras och åtgärdas.
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Process och produktion
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem
och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Fortsätta utökningen och användningen av digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta utökningen och tillgängligheten till
digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården.

Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet
av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling
av e-hälsotjänster. Implementering av e-hälsa ska ske
på ett kostnadseffektivt sätt som även leder till
kvalitetsförbättringar inom vården.

Införa lösningar för egenmonitorering.

Införa första linjens digitala vård - automatiserad
anamnes och triagering.

Arbetet för att införa lösning för egenmonitorering
startar. Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen och i
kundgrupp Cosmic förordas.
Arbetet påbörjas tillsammans i sydöstra
sjukvårdsregionen

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens
Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och primärvården
för att möta patienternas behov
Aktiviteter
Starta förstudie för Artificiell Intelligens

Beskrivning
Undersöker möjlighet för och hur artificiell
intelligens (AI) kan införas i vården.

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral
Skapa en digifysisk vårdcentral i projektform, gärna på en Vårdcentral med bemanningsutmaningar.
Aktiviteter
Undersök möjligheterna för digifysisk vårdcentral

Beskrivning
Undersök möjligheterna och intresset för digifysisk
vårdcentral. Starta förstudie.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning. Särskild satsning på de som har ett digitalt utanförskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Program för Enklare vardag - för patienter och
medarbetare

Programmet ska förverkliga de strategiska vägval
som gjorts och säkerställa att Region Jönköpings län
har angreppssätt som gör det möjligt att dra full nytta
av och använda e-hälsotjänster optimalt.
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Aktiviteter

Beskrivning
Fokus ska ligga på de e-hälsotjänster som redan finns
och de som är beslutade att införa.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som
används i vården
Aktiviteter

Beskrivning

Kontinuerlig utveckling och förbättring av
vårdsystemet Cosmic

Utvecklingsplanen av Cosmic fortsätter i samverkan i
kundgrupp Cosmic och i Sydöstra sjukvårdsregionen.
Planering inför nytt avtal från 2024 påbörjas i
kundgruppen.

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de befolkningsgrupper som
har störst behov.
Aktiviteter
Arbeta enligt handlingsplanen för Jämlik hälsa

Beskrivning
Under 2022 kommer ett arbeta starta för att ta sig an
den reviderade handlingsplanen. Handlingsplanen
omfattar tre strategiska mål med sikte på år 2025 och
nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter
som revideras vartannat år:
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och
ledning
Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande
regionalt och lokalt
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor
genom hela livet

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen
Arbetet med att stödja livsstilsförändring i samarbete med kommunerna och föreningslivet fortsätter.
Koncept för hälsocentraler i hela länet likt den som finns i Värnamo utarbetas under 2020.
Aktiviteter

Beskrivning

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta
områden.

Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården
utan för hela samhället. Vårdcentralerna har dock ett
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för
sjukdom till livsstilsförändring. Ett treårigt
tilläggsuppdrag om hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden
och/eller befolkningsgrupper startade under 2020.

Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra
folkhälsan hos länets invånare.

Under 2022 fortsätter det målmedvetna
förbättringsarbetet i nära samverkan med
samhällsaktörer i respektive närområde
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta satsningen på att etablera hälsocenter i
merparten av länets kommuner.

Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och
hälsocoach on-line underlättar samspelet mellan den
nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd.
Status grönt om 13 kommuner har etablerat
hälsocenter.
Status gult om 8 eller fler etablerat hälsocenter
Status rött om färre än 7 kommuner etablerat
hälsocenter

Uppdrag/mål: Hälsa för livet
I delprojektet Hälsa för livet samlas behovsanpassade stöd för invånarnas hälsa. Digitala tjänster och
fysiska mötesplatser utvecklas, samlas och sprids i länet.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och
prevention (Meny till invånare).

Etablerar ett samlat stöd som underlättar för
invånarna att hantera sin egen hälsa. Den nära vården
ska använda och hänvisa till utbudet av digitala
invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är
förstahandsvalet för egenvård.

Utveckling och spridning av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet.

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för
personer med kroniska sjukdomar och deras
närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är
Hjärtats hus för invånare som har eller har haft
cancer, lärcafeér, levande bibliotek och
självhjälpsgrupper. Verksamheten ska bedrivas i hela
länet.

Uppdrag/mål: Rehabilitering
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där
arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att
rehabiliteringspotentialen som en individ har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården,
vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga och säkra övergångar och en bra
rehabiliteringsprocess för den enskilde.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik
rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans
med kommun, primärvård och specialistvård.

Vid behov stödja kommunernas
rehabiliteringspersonal med Region Jönköpings läns
specialistkompetens och följa upp hela
rehabiliteringsprocessen

Uppdrag/mål: Rehabilitering återgång till arbetet
Aktiviteter

Beskrivning

VO Optimera sjukskrivningarna inom området
psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är en stor grupp när det gäller
sjukskrivningar. Ta fram en handlingsplan för
arbetet.

Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen.

Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och
rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och testas i
primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Ett arbetssätt inom området smärta med eller utan
psykisk ohälsa tas fram

Ett arbetssätt inom området smärta med eller utan
psykisk ohälsa, utifrån nationella kunskapsstöd, ska
tas fram inom primärvården. En samverkansmodell
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Aktiviteter

Tillgång till rehabkoordinator

Beskrivning
ska vidareutvecklas inom området mellan primärvård
och specialistvård, exempelvis
rehabiliteringsmedicin, psykiatri och smärtkliniken.
Tillgodose att sjukskrivna personer med behov av
koordineringsinsatser har tillgång till en
rehabkoordinator oavsett vårdnivå.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Agera för säker vård
Patientsäkerhetsarbetet ska under planperioden anpassas till Socialstyrelsens nationella handlingsplan
för ökad patientsäkerhet.
Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Alla verksamheter ska genomföra
patientsäkerhetsberättelser årligen. Modellen
utvecklas efter hand.

Genomför patientsäkerhetsronder

Ronden genomförs på enskild klinik vartannat år på
våren och har fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur
och patientsäkerhet. Den innefattar ett gruppsamtal
med medarbetare i patientnära arbete, samtal med
klinikledningen samt en rundvandring.

Patientsäkerhetsdialoger

Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab
och chefläkare träffas en gång per år för att få en
gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det
proaktiva arbetet i verksamheten samt ge involverade
en möjlighet till reflektion. Dialogen sker i samband
med verksamhetsdialog/-träffar under hösten varje år.

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Strategiska angreppssätt för arbetet med patientsäkerhet är:
- Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
- Arbeta med ständiga förbättringar av processer och system för att stödja säkra arbetssätt.
- Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
- Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården för att
skapa ett resilient system.
- Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal).
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska
fokusområden

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med
dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs
genom mätningar som dels stimulerar
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar
resultatet av arbetet.
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Arbeta i enlighet med resultatet från utredningarna av tre akutsjukhus,
sjukhusledning och länskliniker.
Under 2019 gavs ett uppdrag att se över hur tre akutsjukhus kan garanteras på lång sikt. 2019 gavs
även ett uppdrag att utforma sjukhusledningar. Sjukhusledningen ska formas så att de även stödjer
arbetet med att garantera tre akutsjukhus på lång sikt. Uppdragen har färdigställts under 2021 och ett
arbete är påbörjat för att arbeta enligt resultatet från utredningen.
Aktiviteter
Starta arbetet med lokal ledning sjukhus

Beskrivning
Utifrån resultatet av utredningarna kring länskliniker,
akutsjukhus och lokal lednings sjukhus påbörjas
arbetet.

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen
Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med
ambitionen att vara ledande i implementeringen.
Mätetal
Indikatorer i öppna jämförelser

Periodicitet

Målvärde 2022

År

60 %

Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med kunskapsstyrning utifrån
nationell och sjukvårdsregional modell.

Fortsätta det påbörjade arbetet inom
kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt
med ambitionen att vara ledande i implementeringen.
I detta ingår att underlätta för medarbetare och chefer
att använda bästa möjliga kunskap och att minska
variation med hjälp av kliniska kunskapsstöd,
nationella vårdförlopp, vårdprogram och
vårdriktlinjer. Patientmedverkan i utvecklingen av
hälso- och sjukvården ska öka.

Följer den nationella utvecklingen av nationellt
kliniskt kunskapsstöd och genomför lokala
anpassningar vid behov.

Region Jönköpings län använder och utvecklar
kliniska kunskapsstöd för den nära vården (FAKTA)
och den specialiserade vården. Syftet är att säkra att
bästa möjliga resultat nås med så liten variation som
möjligt. Nationellt pågår arbete med att samordna de
kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och
sjukvård.

Uppdrag/mål: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med införandet av
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
täcker en eller flera delar av en vårdkedja och
beskriver flöde, åtgärder, patientens medverkan och
mål och indikatorer för uppföljning. De används för
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Aktiviteter

Beskrivning
att systematiskt säkra bästa möjliga resultat med så
liten variation som möjligt. Vid införande av
vårdförlopp är det viktigt att beakta risker för
undanträngningseffekter.

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet
För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete etableras ett nätverk med lokala samordnare i länets
kommuner.
Aktiviteter

Beskrivning
Ta fram en handlingsplan för arbetet.

Arbeta med samordning av suicidprevention

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande
läkemedel, ha god följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt
arbetar för att minska polyfarmaci.
Aktiviteter
Utveckla handlingsplanen för äldre och läkemedel
Genomföra läkemedelsdialoger med fokus på
patientsäkerhet samt kostnadseffektivitet

Beskrivning
Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga
läkemedel hos äldre.
Nya läkemedel ger möjligheter till bättre
behandlingsresultat, men leder samtidigt till ökade
kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom
den specialiserade vården. Region Jönköpings län har
en välfungerande rutin för införande av nya
kostnadskrävande läkemedel. Läkemedelsdialoger
genomförs med verksamheten.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien
Region Jönköpings län övervakar det epidemiologiska läget i länet. Under pandemin har smittskyddet
en central roll gentemot såväl vården som övriga delar av samhället när det gäller information och
riktlinjer, förebyggande åtgärder, smittspårning, epidemiologisk övervakning med mera.
Vaccinationsprogrammen är en viktig del i det förebyggande arbetet mot infektionssjukdomar.
Arbete pågår ständigt för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus, inom primärvården och
inom kommunal vård och omsorg.
Aktiviteter
Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19.

Beskrivning
En storskalig vaccinationskampanj mot covid-19
påbörjades i början av 2021. Upprepad vaccination
kommer att krävas och påbörjas.

Förstärkning av vårdhygiens arbete mot
primärvården.

Förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården
genomförs.

Förstärka mot smittskydd och infektionskliniken
på grund av det ökade trycket under coronapandemin

Under pandemin har smittskyddet en central roll
gentemot såväl vården som övriga delar av samhället
när det gäller information och riktlinjer,
förebyggande åtgärder, smittspårning,
epidemiologisk övervakning med mera. Även
infektionskliniken har behov av förstärkning.
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Aktiviteter

Beskrivning

Utöka arbetet med att minska
antibiotikaförskrivning

Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar
för en rationell antibiotikaanvändning.
Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård
följs upp och återkopplas till verksamheterna. Bland
annat görs årliga besök till varje vårdcentral där
diagnoskopplad förskrivning redovisas på
förskrivarnivå.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)
beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Beskrivning

Civilt försvar

Fortsätta arbetet med uppbyggnad av civilt försvar

Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm

Utbildning tas fram för totalförsvar, säkerhetsskydd
och skapa en krigsorganisation och krigsplacering

Översyn av lagerhållning och lokaler

En översyn genomförs av lagerhållning och lokaler
för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och
uthållighet.

Utbildning i kris- och katastroflägen.

Översyn om hur personalen utbildas, ges övning och
förbereds på kris- och katastroflägen.

Påbörja arbete med kontinuitetsplanering

Under pandemin har olika områden identifierats som
behöver förstärkas för att kunna upprätthålla en god
kris- och katastrofmedicinsk beredskap.

Uppdrag/mål: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP)
Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas
i partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och
den idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska
utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som
bygger på att ta tillvara på människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan
lösa.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta utifrån framtagen strategi för idéburen
offentligt partnerskap

Arbeta utifrån framtagen strategi för idéburen
offentligt partnerskap som har tagits fram under
2021.

Uppdrag/mål: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings
län
SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Tjänsten tillhandahålls
via SOS Alarm.
Aktiviteter
Marknadsföra tjänsten SMS-livräddare

Beskrivning
Införandet innefattar en god organisation, rekrytering
av livräddare, utbildningsinsatser i samverkan med
räddningstjänst och eventuellt andra aktörer.
Marknadsföringsinsatser ska göras både för att
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Aktiviteter

Beskrivning
rekrytera livräddare och därefter för att göra tjänsten
känd och framförallt använd av invånarna.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan i Strategigrupp Barn och unga.

Länsgemensamma satsningar inom exempelvis inom
ungas psykiska hälsa, skolhälsovård,
ungdomsmottagningar, familjecentraler, analys och
uppföljning.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan i Strategigrupp psykiatri och
missbruk.

Länsgemensamma satsningar.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan i Strategigrupp äldre.

Länsgemensamma satsningar.

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter
Samverka med kommunerna kring ehälsofrågor

Beskrivning
Samverkan med kommunerna är viktigt för att säkra
en sammanhållen process för patienterna.

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen
Hitta arbetssätt med några kommuner där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med
Region Jönköping läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehab
och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver då skapas.
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Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen

En plan tas fram för hur samverkan med
kommunerna kan stärkas kring rehabilitering.

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation
Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning
Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter
att ledning och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en
gemensam verklighetsbild och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till
om och ges möjlighet att ta större ansvar. Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad
tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av medarbetare. Ett väl fungerande
samverkansklimat är en viktig förutsättning för delaktighet och involvering.
Aktiviteter
Region Jönköpings läns målstyrning ses över

Beskrivning
Region Jönköpings län ska initiera en process för
ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom
delaktighet av medarbetare.

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka
varumärket Region Jönköpings län.
Det är viktigt att organisationen och all verksamhet är transparent för att skapa förtroende för varandra
i en stor organisation. Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket
Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt stöd för chefers kommunikation, fortsatt
utveckling av kommunikationskanaler, samt
plattformar för samarbeten och dialog

Utveckla processer och koncept för chefers
kommunikation samt en ny chefsyta på intranätet.
Vidareutveckling av samarbetsytor för såväl
profession som för samverkan och dialog mellan
RJL, aktörer, invånare och andra intressenter.

Framgångsfaktorer: Verksamhetsutveckling genom digitalisering
Uppdrag/mål: Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i
Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem.
Region Jönköpings län har målsättningen att bli bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter. Det är ett mycket offensivt mål eftersom regeringens Digitaliseringsstrategi är att Sverige
ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering som sker i samhället samtidigt som
utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i Region Jönköpings läns
regionala utvecklingsstrategi (RUS), ett anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering är en av
strategierna i Region Jönköpings läns plan Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och
sjukvård. Regionfullmäktige har även antagit en Digitaliseringsstrategi och en Bredbandsstrategi
utifrån det regionala utvecklingsuppdraget. Regionledningskontoret har i uppdrag att leda arbetet med
att nå målet.
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Konkretisera arbete med att nå målet att bli bäst
i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem.

Strategiska mål: Region Jönköpings län ska leda, driva och
genomföra strategiskt avgörande regionala utvecklingsprojekt.
Framgångsfaktorer: Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt.
Uppdrag/mål: Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för
projekt drivna i egen regi
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. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas.
Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I
denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala samband såväl inom som över länsoch landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen ska göras utifrån social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund. Arbetet med
strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen förflyttas stegvis
över till regionerna.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla och implementera projektkontor för
regional utvecklingsprojektkontor.

Regional utveckling har en omfattande
projektportfölj med regionala utvecklingsprojekt som
bedrivs i egen regi. För att förbättra uppföljning,
ledning och analys krävs en utvecklad metodik och
ett processbaserat arbetssätt. Detta utvecklas inom
ramen för regional utvecklings projektkontor.
Kontoret ska även utgöra nätverk, kompetensforum
och kommunikationsyta för projektmedarbetarna.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och brukarorganisationer
liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.

Uppdrag/mål: Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska
forskningsområden och kunskapsunderlag i arbetet med nära vård
Forskning och utveckling av vården
Aktiviteter

Beskrivning

Skapa stödjande strukturer och processer. Skapa
mötesplatser, nätverk och utvärdera

Samordna befintliga resurser. Skapa struktur,
processer, nätverk och mötesplatser med avsikt att
stödja omställning till nära vård. Stödja
följeforskning och utvärdering.

VO Internationellt arbete

Följa det internationella arbetet där avtal finns

Uppdrag/mål: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som
inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att
förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Beskrivning

Utreda arbetssätt som kan fasas ut

Samtliga verksamheter sätter fokus på att identifiera
arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre
bedöms som värdeskapande och beskriver hur man
arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med kapacitetoch produktionsstyrning.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Stödja verksamheten i arbetet med KPS

Stödja verksamheten i arbetet med KPS

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta med kopplingen mellan grundläggande
värderingar, BCS och ledningsstrategier

Arbeta med kopplingen mellan grundläggande
värderingar, BCS och ledningsstrategier
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Uppdrag/mål: Erbjuda kompetensutveckling för Region Jönköpings län och
kommuner i samverkan, praktisk träning och teoretisk bas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Erbjuda utbildning till kommunen

Erbjuda kompetensutveckling för Region Jönköpings
län och kommuner i samverkan, praktisk träning och
teoretisk bas.

Uppdrag/mål: Ta fram ett koncept för en gemensam innovationsplattform och
regelverk för en regional innovationsfond under 2022
För att främja innovationer tas ett koncept för en gemensam innovationsplattform fram under 2022.
För att innovationer ska bli verklighet startas en regional innovationsfond under 2022. Den regionala
innovationsstrategin revideras under planperioden
Aktiviteter

Beskrivning

VO Innovationsplattform

För att främja innovationer tas ett koncept för en
gemensam innovationsplattform fram under 2022.

Strategiska mål: Kunskap om effekter av regionala
utvecklingsprojekt
Framgångsfaktorer: Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra
analyser
Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och
utvärdering med fokus på projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad
nivå. Region Jönköpings län skall utveckla analysarbetet
I det nationella uppdraget anges att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla
analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta
är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de nationella redovisningarna och för
att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med kommunerna.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla metoder och verktyg för analyser och
utvärderingar.

Ett av regional utvecklings grunduppdrag är att
genomföra analyser och utvärderingar av arbetet med
att leda och driva den regionala utvecklingen.
Metoderna och verktygen måste fortsatt utvecklas.
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning
Arbetet med att vid behov rekrytera och använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i
organisationen. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens
kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Andel övertidstimmar i förhållande till totalt
utförd arbetstid %

År

1,7 %

Personalomsättning (andel externa avgångar exkl
pension)

År

4,5 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Läkarförsörjning

Projekt för att strategiskt säkra
kompetensförsörjningsbehoven vad det gäller
specialistutbildade läkare i Region Jönköpings län, så
att den långsiktiga tillgången till läkare motsvarar
befolkningens behov och stödjer omställningen till
nära vård.

Rekrytering till tandläkarutbildningen

Rekrytering av rätt akademisk kompetens till den
planerade tandläkarutbildningen

Uppdrag/mål: Arbeta fram ett medarbetarlöfte
Med bred förankring hos medarbetare, politik och tjänstepersoner arbeta fram ett ”medarbetarlöfte”
där vi som arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet att vara Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare.
Aktiviteter
Utveckling av medarbetarlöfte

Beskrivning
Utveckling av "medarbetarlöfte" där vi som
arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet
att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Uppdrag/mål: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare
BT (bastjänstgöring) är en inledning av ST (Specialisttjänstgöring) som ska genomföras från och med
juli 2021 av alla legitimerade läkare som ska påbörja ST och inte redan genomgått eller påbörjat
svensk AT (Allmäntjänstgöring). Övergången från AT till BT kommer att ta många år och beräknas
vara helt genomfört runt år 2030.
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Samordna process för BT

Samordna process och tydliggöra
kommunikationsvägar för BT-läkare/BThandledare/studierektorer/verksamhetschef/HR.

VO Handledarutbildning

BT-handledare har relevant BT-handledarutbildning.

VO Digital kompetensportfölj som följer BTprocessen

Utveckla en digital kompetensportfölj som följer BTprocessen

Uppdrag/mål: Länsöverskridande resursenhet
Den länsövergripande resursenhet för att underlätta bemanning som byggs upp under 2021och
fortsätter att utvecklas under 2022.
Aktiviteter
Utveckling av bemanningsenheten

Beskrivning
Den länsövergripande resursenhet för att underlätta
bemanning som byggs upp under 2021och fortsätter
att utvecklas under 2022.

Uppdrag/mål: Bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist
Aktivt arbeta med att bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist
Aktiviteter

Beskrivning

VO Aktivt stödja verksamheter med kompetensbrist

Aktivt stödja verksamheteter med kompetensbrist att
rekrytera, utveckla eller kompetensväxla.

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda
utvecklingsmöjligheter
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och
meningsfulla arbetsuppgifter, och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål,
de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås.

Uppdrag/mål: Kompetenta och delaktiga medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång.
Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt sätt arbeta med
kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och
yrkesgruppers förutsättningar.
Mätetal
Andel medarbetarsamtal

Periodicitet

Målvärde 2022

År

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Pilot av engagemangsmätningsverktyg

Testa om LoKs modul "engage" kan fungera för
löpande engagemangsmätningar i verksamheten samt
om den också kan användas till en kortare årlig
mätning arbetstillfredsställelse (HME) samt ett urval
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Aktiviteter

Yrkesspecifik introduktion
VO Allmän introduktion nya medarbetare

Beskrivning
av utsatthetsfrågor och en nps-fråga. Totalt max 20
frågor.
Fortsatt arbete med yrkesspecifik introduktion där
behovet finns
För att få en bra start får alla nya medarbetare en
allmän introduktion till att jobba i Region Jönköpings
län och våra värderingar.

Uppdrag/mål: Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i
hela regionen
Genom att utveckla och tydliggöra karriärmöjligheter och karriärtjänster för olika yrken och samtidigt
främja intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att utveckla både sig själva och verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt implementering av Lärande och
kompetensportalen

Införande av digitalt systemstöd för
medarbetarsamtal med utvecklingsplan och
kompetensdelarna i Lärande och kompetensportalen.

VO Karriärmodeller

Utveckla karriärmodeller för vårdförbundets
yrkesgrupper samt bygga upp struktur i LoK.

VO Specialiserad vidareutbildning på betald arbetstid

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor samt
specialiserad vidareutbildning på betald arbetstid för
andra akademiska yrkesgrupper och undersköterskor

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag/mål: Lönebildning
Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och en utveckling av verksamhetens produktivitet
och kvalitet. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften i att motivera bra
arbetsprestationer. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.
Aktiviteter
Riktad lönesatsning

Beskrivning
Den riktade lönesatsningen som påbörjades under
2020 fortsätter under året för att nå den önskade
lönestrukturen och därigenom en ökad attraktivitet
och underlätta bemanning.

Uppdrag/mål: Heltid är norm
Att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid bidrar till att lösa de demografiska utmaningarna samt gör
det attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Tertial

87 %

Andel heltidsanställda
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Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och
är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen
verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare
och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att
leda.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap
genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Chefers introduktion

Fortsätta arbete med att utveckla chefers introduktion

VO Ledarskapsprofil

Fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapsprofilen

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall. Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Implementering av digitalt stöd för SAM-arbetet

Införa ett digitalt systemstöd för att underlätta och
stödja cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppdrag/mål: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag
Fortsatt införande av nytt förmånspaket som utreds/tas fram under 2021. I införandet ingår även en
höjning av friskvårdsbidraget samt en digitalisering genom upphandling av ny förmånsportal för att
förenkla och bättre synliggöra de olika förmåner som Region Jönköpings län erbjuder sin medarbetare.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utreda nytt Förmånspaket

Projekt för att ta fram förslag till Sveriges bästa
förmånspaket inklusive ett attraktivt och modernt
friskvårdsbidrag samt en förenklad digitaliserad
administration.

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
och yrkeskategori ska minska.
Mätetal

Periodicitet
Tertial

Målvärde 2022
Minska jfm fg år

Personalhälsa - sjukfrånvaro
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Regionledningskontor: Hälsofrämjande arbetet
och minskad sjukfrånvaro

Inom regionledningskontoret fortsätter
hälsofrämjande arbete och arbete med rehabilitering
för minskad sjukfrånvaro.

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en
inkluderande arbetsplats där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet
utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.

Uppdrag/mål: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter
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.
Aktiviteter
Stöd i arbetet med aktiva åtgärder för lika
rättigheter och möjligheter

Beskrivning
Ge chefer ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder för
lika rättigheter och möjligheter

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i
arbetslivet ska inte förekomma
Aktiviteter

Beskrivning

VO
Utveckla verktyg för att stödja chefer

Utveckla befintliga verktyg som stödjer det
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel
arbetsmiljöronder och checklistor.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som
lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i en attraktiv region krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt
garanterar verksamheten.

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i balans

Aktiviteter

Periodicitet

Målvärde 2022

Månad

0 tkr

Beskrivning
Vid obalans upprättas handlingsplan

Handlingsplan för ekonomi i balans

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården
Ambitionen är att successivt förstärka den nära vården. Denna omställning syns redan från 2019 då
primärvårdens andel av totala hälso- och sjukvårdskostnaden ökade. Målsättningen är att denna
omställning ska fortsätta.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsätta arbetet med nyckeltal för att följa
omställningen av den nära vården.

Utveckla nyckeltal för att utvecklingen av
omställningen av den nära vården.

Uppdrag/mål: Kostnader för digitala besök
Utifrån utrednings resultat kring kostnader för digitala besök genomförs justeringar under 2022
Aktiviteter

Beskrivning

Ändra kostnaderna för digitala vårdbesök utifrån
utredningens förslag

En ökning av digitala vårdmöten gör att kostnaderna
för dessa behöver ses över.

Uppdrag/mål: Under 2021 påbörjades ett arbete med att utvärdera och arbeta fram
målet för egenfinansiering för nästkommande period.
Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna
med egna medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad
som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat
ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar
om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet
som Region Jönköpings län ansvarar för.
Det övergripande finansiella målet innebär att:
•skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och
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investeringsutgifter
•finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella
kostnader avseende pensionsskulden
•det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015–2025.
Aktiviteter

Beskrivning

Att utvärdera egen egenfinansieringen och arbeta
fram ett mål för egenfinansiering och ta hänsyn till
eventuell förändring i kommunal lagen utifrån
utredningen om God kommunal hushållning.

Att utvärdera egen egenfinansieringen och arbetat
fram ett mål för egenfinansiering och ta hänsyn till
eventuell förändring i kommunal lagen utifrån
utredningen om God kommunal hushållning.

Strategiska mål: Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån
länets behov ska öka
Framgångsfaktorer: Anpassad bemyndiganderam
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Bemyndiganderam regionala projektmedel

År

90 mnkr

Utnyttjad andel bemyndiganderam

År

75 %

Nyttjande av anslag

År

90 %
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Regional utveckling
Jönköpings län befinner sig i en brytningstid från det från det ohållbara samhället till det som är
långsiktigt hållbart, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation,
utbildning, forskning och hållbart resande behöver prioriteras föra att skapa ett attraktivt och
konkurrenskraftigt län.
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som
driver företag och investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med
arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av
samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och
varierad fritid och ett socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och
hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i
denna helhet.
Pandemin har förändrat förutsättningarna för länets näringsliv. Ökad digitalisering har minskat
betydelsen av den fysiska placering och möjliggör ett annat arbetsliv samtidigt som avbrutna
leveranskedjor betonar tillgång till nära produktion och försörjning. För länet kan detta betyda bättre
möjligheter att bo och leva på landsbygden samtidigt som det medför utmaningar för länets många
små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin.
I det postpandemiska samhället är kompetens en global tillgång där förmåga att attrahera, utveckla och
behålla kompetenser är avgörande för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Vårt län
ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster. Vi behöver fortsätta att
vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband. Särskilt fokus ska
fortsatt riktas på landsbygdens utveckling.
En ny nationell strategi för hållbar regional utveckling och ny programperiod för EU:s fonder kommer
att medföra förändrade arbetssätt och inriktning på arbetet inom Regional utveckling. Inriktningen på
hållbar utveckling förstärks. Den nära samverkan med länets aktörer är en fortsatt förutsättning för att
arbetet ska bli framgångsrikt och kommer att fortsatt utvecklas.
Näringslivets förutsättningar och utveckling kommer fortsatt att stärkas genom den smarta
specialiseringsstrategin. Strategin ger inriktningen för det fortsatta arbetet inom länets styrkeområden:
•
•
•
•
•

Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
E-handel och logistik
Skogsnäring och träförädling
Besöksnäring
Livsmedel och livsmedelsförädling

Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och
starkt logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan.
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor
som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och erbjuder
möjlighet till effektivt resande.
Under pandemin har den inhemsk turismen ökat i betydelse men på sikt är utländska besökare av vikt
för den fortsatta utveckling av länets besöksnäringar. Regional utveckling vill fortsätta att stärka
branschen genom att arbeta fram en ny besöksnäringsstrategi. De kulturella och kreativa näringarna
ska också stärkas genom riktade insatser.
För att vara en attraktiv plats att leva, bedriva företag eller att besöka är länets kulturliv avgörande.
Under året kommer en reviderad kulturplan arbetas fram i bred samverkan med länets kulturaktörer.
Kulturplanen utgör bryggan mellan den regionala utvecklingsstrategin och prioriteringarna i
budgetarbetet.
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Strategiområden: En hållbar region
För en långsiktigt hållbart regionalt tillväxt-och utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av arbete och att länet genom samhandling utvecklas
till en förebild i genomförandet av målen
Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande och förändringsvilja är grundförutsättningar för
att länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Prioriterade delstrategier: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar
belastningen på miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Länet ska kännetecknas
som ett län som arbetar
aktivt för de globala
klimatmålen och
Sveriges miljömål.

Stärka arbetet med
nätverket för Agenda
2030.

Uppföljning av de 17
målen i Agenda 2030.

Ta fram metod och
verktyg för att följa upp
målen i Agenda 2030 på
länsnivå. Detta sker i
nära samverkan med
Länsstyrelsen och länets
13 kommuner.

Kommunsamverkan
Agenda 2030.

Regelbundna träffar med
länets kommuner för
erfarenhetsutbyte kring
arbete med Agenda 2030

Samverkansgrupp
Agenda 2030.

Samverkan mellan
Länsstyrelsen och
Regionen för samordning
och planering för träffar
och aktiviteter med fokus
Agenda 2030.

Bidra till skogsstrategins
handlingsplan och
därefter genomföra
handlingsplan för
skogsstrategin

Löpande stöd till
genomförandet av
handlingsplanen.

Löpande stöd till och
samordning med utsedd
samordnare för Smålands
skogs- och trästrategi.

Bidra till länets klimatoch energistrategi samt
åtgärdsprogram och
genomförande.

Stödguide grön
omställning.

Ta fram en guide över
stöd som kan vara
aktuella för grön
omställning riktat mot
företagsfrämjande
systemet samt företag.

Grön mobilisering
regionalfonden.

2022 går vi in i en ny
programperiod för
strukturfonderna. I
regionalfonden finns nu
ett tydligt grön område
som omfattar 30 % av
budgeten. Ett särskilt
mobiliseringsarbete
behöver ske under det
första året för att
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning
stimulera att "gröna
insatser" kommer igång.

Samordning av
genomförande av de
åtgärder i
åtgärdsprogrammen som
vi har ansvar för.

Det handlar t.ex. om
Samordning hållbart
resande- Regionen
utsedd i LST
åtgärdsprogram att
samordna Hållbart
resande i länet. I
samverkan med miljöavdelningen och
Energikontoret.

Genom
Livsmedelsstrategins
handlingsplaner bidra till
klimat- och
energistrategin.
Mobilisering och
stöttning av insatser för
cirkulär ekonomi.
Stärka Energikontor
Norra Smålands arbete.

Utvecklat samarbete
mellan Energikontoret
och Regional Utveckling.

Modell för integrerad
samverkan mellan
Energikontoret och RU
tas fram.

I samverkan med övriga
aktörer driva arbetet för
att ta fram ett förslag till
koldioxidbudget för
Jönköpings län som ska
visa hur mycket
utsläppen måste minska
årligen.

Kartlägga och föreslå
tillvägagångssätt för
koldioxidbudgetering i
länet.

Sker i samverkan med
Länsstyrelsen och
kommunerna.

Prioriterade delstrategier: Skapa en hållbar social utveckling för människor och
företag.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Länet ska kännetecknas
som ett län som bedriver
ett aktivt arbete för
Agenda 2030.

Stärka arbetet med
nätverket för Agenda
2030. Etablera flera,
relevanta mötesplatser
som möter upp mot
strategin, i samverkan
med det offentliga,
civilsamhället och
näringslivet

Kartlägga
förutsättningarna för
sammanhållet arbete för
social hållbarhet.

Vi greppar vad detta
uppdrag betyder för oss.

Fler medborgare i länet
känner en delaktighet
och att de kan påverka
samhällets utveckling

Bidra till aktiviteter i
handlingsplan för
Strategin Tillsammans
för jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län.

Bidra till aktiviteter i
handlingsplan för
Strategin Tillsammans
för jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län.
Fortsatt mobilisering av
insatser och samverkan
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

för ökad digital
inkludering.

motivera fler insatser för
ökad digital inkludering.
Skapa mötesplatser.
Intern samverkan.

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Fler organisationer och
företag som är jämställda
i länet

Fortsatt arbete med
jämställdhetsaktiviteter
kopplat till plattformen
Jäj. Fokus för åren är fler
jämställda företag.

Mobilisera och stötta
insatser för ökad
jämställdhet.

Bidra till att utveckla
arbetet med en nollvision
för våld i nära relationer.

Mobilisera och stötta
insatser kopplade till
strategin "Ett Jönköpings
län fritt från våld" samt
andra styrande dokument
på området.

Arbetet sker i nära
samverkan med
Länsstyrelsen,
civilsamhället och internt
inom Region Jönköpings
län.

Löpande insamling av
data för att följa
utvecklingen för att
säkerställa att
jämställdhetsmålen nås.

Kartlägga förutsättningar
och ta fram struktur för
att löpande följa
utvecklingen.

Koppling till lägesbild
Agenda 2030.

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en
god vattenkvalitet i hela länet.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

En ökad hållbar
produktion och
konsumtion av
mat/livsmedel med syfte
att bidra till en ökad
självförsörjningsgrad i
länet.

Fortsatt arbetet med den
regionala
livsmedelsstrategins
handlingsplaner och mål.

Planering och
genomförande av
Gårdsrundan 2022.

Beskrivning

Planering och
genomförande av
prioriterade insatser i
livsmedelsstrategins
handlingsplaner.
Kartläggning av
förutsättningar för
fördjupad analys på
området.
Värdskap och facilitering
av samverkan inom
"kluster för nära till bra
mat".

Långsiktigt säkrad
tillgång till dricksvatten.

Minskad andel
läkemedelsrester i vatten.

Workshop kring
läkemedelsrester i vatten
samt avloppsrening i
februari.
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I samverkan med område
miljö.

35(59)

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Regional kampanj för att
minska läkemedelsrester
i vatten.
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36(59)

Strategiområden: En attraktiv region
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region - en region som ser möjligheter i förändringar och
värdesätter samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som
investerar i kapital och som utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen inkluderande, jämställd,
mångkulturell och barnvänlig livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende med bland
annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, service god hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som
lockar människor till attraherar ännu flera.

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla
Prioriterade delstrategier: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas
av mångfald.
Mätetal

Periodicitet

Tilldelade medel per invånare

År

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Kultur- och
fritidsutbudet är vitalt
och närvarande i hela
länet och tillgängligt för
alla.

Skapa årliga
mötesplatser för länets
kultur- och fritidsaktörer.

Evenemangsstöd

Region Jönköpings län
vill bidra till att
evenemang förläggs i
länet som skapar
besöksnäringseffekter
och höjer livskvaliteten
för invånarna. Förslag på
riktlinjer tas fram under
2022.

Stödja kulturen och
fritidsaktörerna till att
vara vital och närvarande
i hela länet

Regional plan för
rörelse-idrott.

Påbörja arbetet med
framtagande av en plan
tillsammans med
kommunal utveckling,
Folkhälsa och RF sisu
Småland.

Reviderad Kulturplan.

Ny reviderad kulturplan
arbetas fram under året
för att kunna antas och
gälla från årsskiftet 2023.
Arbetet leds av sektionen
kulturutveckling.

Kulturella och kreativa
näringar.

En formalisering av vårt
interna arbete med KKN
näringen kommer att
göras under våren. Hur
fångar vi upp och driver
området tillsammans
inom Regionala
utvecklingsstrategin och
våra olika sektioner som
tangerar området på olika
sätt . Påbörja insatser
som stärker näringen och
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Målvärde

37(59)

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning
kopplar ihop kultur och
näringslivsutveckling.

Smålandsleden

Samverka med
länskollegorna i Småland
om att utveckla
smålandsleden
tillsammans och
säkerställa en tydlig
kvalitetsnivå på lederna
inom länet.

Prioriterade delstrategier: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Besökare

År

2 500 000

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Utnyttja regionens
fulla potential inom
besöksnäringen.

Skapa en Regional
besöksnäringsstrategi.

Upprättande av
projektplan och påbörja
arbetet för framtagande
av regional
besöksnäringsstrategi.

Arbetet ska ske i nära
samverkan med Smålands
turism AB.

Få länets invånare som
våra bästa
ambassadörer.

Paketera och
marknadsföra länets
utbud för invånarna.

Bidra till att sprida kunskap
om länets besöksmål.
Samverka med
kommunernas
kommunikationsavdelningar.
Påbörja projektet nyfiken på
grannen.

Öka antal besökare.

Samverka med
Smålands Turism.

Driva och lyfta
gemensamma projekt med
Smålands Turism,
kopplat till bolagets
huvudmål att marknadsföra
länet mot givna målgrupper
och utveckla näringen i
länet.

Öka nyttjandegraden
av våra besöksmål av
länsbor.

Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Skapa en effektiv,
hållbar och innovativ
välfärd för regionens
invånare – aktörer.

Upprätta testbäddar för
länets kommuner

Utveckla den digitala
kompetensen i länets
kommuner

Ska generera färdigheter
och aktiviteter som ligger
i linje med innehåll i
länets
digitaliseringsstrategi.

Skapa handlingsplaner
kopplat till
Digitaliseringsstrategin.

Projekt – kartlägga
digitaliseringens effekter

Vi skall vara bästa länet i
landet när det gäller
nyttjande av digitala
tjänster enligt vår
digitaliseringsstrategi.
En del i processen runt
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38(59)

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning
ovanstående målbild
handlar om att analysera
nuläget och följa
utvecklingen över tid.
Målet är att se vilka
positiva och negativa
effekter som skapas i
digitaliseringens
utveckling i vår region.

Starta upp projektgrupp
gällande
handlingsplansarbetet.

Som ett led i att
förverkliga målen i
digitaliseringsstrategin så
är nästa naturliga steg att
ta fram en handlingsplan.
Digitaliseringsstrategen
skapar en projektgrupp
med interna och externa
aktörer i länet.

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Stärka civilsamhällets
roll i länets
utvecklingsarbete.

Kartlägga nuläge utifrån
befintliga
samverkansupplägg
mellan det offentliga och
civilsamhället i länet.

Presentera och
kommunicera
nulägesrapporten
- Samverkan
Civilsamhället offentliga aktörer i länet.

Presentera arbetet som
utförts under större delen
av 2021 inom sektionen
Attraktivitet och
livsmiljö.
Analys och framtida
insatser kommer att
presenteras för relevanta
målgrupper.

Identifiera prioriterade
samverkansområden.

Handlingsplan kopplat
till samverkansområden.
utifrån analysen av
nulägesrapporten.

Arbetet påbörjas med
prioriterade möjliga
samverkansområden med
länsperspektiv kopplat
till civilsamhället.
Utvalda grupper inom
vår befintliga
bidragsstruktur
uppvaktas i första hand .

Formalisera samverkan
mellan Region
Jönköpings län och
civilsamhället.

Skapa en dialogplattform
med våra befintliga
bidragstagare inom
civilsamhället.

Målet med aktiviteten är
att samla våra befintliga
bidragstagande
organisationer för
uppföljning,
kunskapsdelning, och
delaktighet.
Former och struktur för
detta kommer att tas
fram under 2022.

Under 2022 tar Region
Jönköpings Län fram
regelverk för samarbete i
IOP-form och tar
handslag med

Folkhälsa tecknar det
första IOP-avtalet med
en av sina befintliga
bidragstagare.

Arbetet konkretiseras
efter en tid av
kunskapsinhämtning och
kartläggning av möjliga
områden och tillgängliga
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

civilsamhället för ökad
samverkan.

Beskrivning
aktörer inom
civilsamhället. Regional
utveckling, Folkhälsa
och Qulturum har under
2021 samverkat runt
detta.
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Strategiområden: En tillgänglig region
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel
som gett länet utmärkta förutsättningar att ta vara på framtidens möjligheter.
En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för människor i livet alla skeenden,
attraktiva möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt snabba och långsiktigt hållbara
kommunikationer. En god tillgänglighet är en förutsättning för alla länsinvånare potential ska komma
till sin rätt. Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget förutsättningar för att vara en
långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion.

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i
Jönköpings län
Prioriterade delstrategier: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och
höghastighetståg.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Beslut om tidplan för
höghastighetsbanan

Delta aktivt och ta
initiativ till möten och
forum för att beskriva
behov

Aktiviteter för att få
stånd nya stambanor.

Det övergripande målet
är att få till stånd nya
stambanor för
höghastighetståg med
Jönköping som
knutpunkt och de
stationer som
Sverigeförhandlingen
pekat ut. Projektets
huvudsyfte är att
samordna regionens och
berörda kommuners
insatser för att i enlighet
med avtal skrivna med
Sverigeförhandlingen
föra våra intressen vidare
in i reella
planeringsprocesser.

Initiera samverkan inom
regionen, med
angränsande regioner
och på nationell nivå.

Prioriterade delstrategier: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör
hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, logistik och turism.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Tillgång till säkra vägar
och järnvägar

Utveckla
länstransportplan

Nationella och regionala
transportplanen

Den regionala planen
beskriver
vilka objekt eller
åtgärder som Region
Jönköpings län planerar
att investera i.
De långsiktiga
åtgärdsplanerna följs
upp genom årliga beslut
om vilka åtgärder
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning
som ska genomföras med
hänsyn till anslagna
budgetramar och aktuellt
planeringsläge.
De åtgärder som
prioriteras ska, utifrån
största möjliga
samhällsekonomiska
nytta,
bidra till ett
klimateffektivt och
konkurrenskraftigt
transportsystem för
tillväxt och utveckling
samt stå i samklang med
de regionala och
nationella målen inom
transportpolitiken.

Fortsätta att arbeta fram
en särskild tågplan
(strategi) utifrån
regionala stråk
Tillgång till vägar och
järnvägar för tunga
transporter

Utveckla godsstrategin

Tillgång till/användning
av fossilfria drivmedel

Genomföra
handlingsplanen för
regionala
tillväxtuppdraget för
miljö och klimat – 2024

Småskalig infrastruktur

Bidra till klimatstrategins
genomförande

Aktiviteter för att
genomföra
klimatstrategin

Utveckla cykelstrategi

Regional cykelstrategi
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Hållbara och effektiva
transporter blir än mer
viktigt och cykel är ett
yteffektivt transportsätt.
Väl utbyggd
cykelinfrastruktur
innebärförbättrad
tillgänglighet till
samhällets funktioner
och service för stora
delar av befolkningen,
framförallt för dem som
inte har tillgång till bil
eller kollektivtrafik.
Utbyggnad av
cykelinfrastrukturen är
en viktig åtgärd för att få
fler att välja cykeln
istället för bilen för
vardagsresor som ex.
arbets- och skolpendling

42(59)

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Genomförande av
cykelstrategi

Efter antagande ska
cykelstrategin
genomföras

Prioriterade delstrategier: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång
till höghastighetsuppkoppling.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Alla medborgare i länet
ska ha tillgång till säker
och snabb tillgång till
internet

Ta fram en
bredbandstrategi och
genomföra handlingsplan
för denna

Aktiviteter för att
genomföra den regional
bredbands- och
digitaliseringsstrategin.

På regional nivå arbeta
för att de nationella
målen uppfylls så att
länets alla aktörer kan ta
del av digitaliseringens
möjligheter.

Verka för övergripande
samordning, samverkan
och samarbete i
bredbandfrågor samt
fungera som
kontaktpunkt för sådana
frågor i det aktuella länet
för såväl offentliga som
privata aktörer.

Ska verka för
övergripande
samordning, samverkan
och samarbete i
bredbandfrågor samt
fungera som
kontaktpunkt för sådana
frågor i det aktuella länet
för såväl offentliga som
privata aktörer.

Genomförande av
bredbandsstrategin

En handlingsplan för
genomförandet av
bredbandsstrategin ska
tas fram. Studier kring
regionens möjligheter att
främja
bredbandsutbyggnaden
kan genomföras.

Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida
infrastruktursystem.
Delmål

Uppdrag

Samverkan kring
strukturbilder för länets
utveckling.

Ta fram regionala
strukturbilder som
beskriver framtida
målbild för
kollektivtrafik och
infrastruktur.

Aktiviteter

Beskrivning

Skapa en interaktiv
digital lösning för
strukturbilder.

Prioriterade delstrategier: Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar
utveckling, arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till studier,
fritidsaktiviteter och kultur.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

245

43(59)

Strategiområden: En smart region
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom innovationsoch förändringskraft har länets näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och
sysselsättningen är hög.

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och
innovativ tillväxtregion
Prioriterade delstrategier: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och
förändringskraft.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde

Digitalisering och innovation

År

>

Starta och driva företag

År

>

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Ökad investeringsgrad i
innovation.

Ett närmare samarbete
mellan Regionen,
akademin, kommunerna i
länet och det
innovations- och
företagsfrämjande
systemet. Regional
utveckling ska vara del
av den drivande kraften
för offentligas och
näringslivets
innovationskraft samt
stödja till att höja
investeringsgraden.

Etablera forum för
innovationsarbete inom
ramarna för
främjandesystemet.

Arbetet koncentreras
främst till
implementeringen av den
Smarta
specialiseringsstrategin.

Insatser som främjar
näringslivets
omställningsarbete med
höjt kunskaps- och
teknologiinnehåll, digital
transformation och
jämställd regional
utveckling.

Adekvata insatser arbetas
fram i samverkan med
det företagsfrämjande
systemet.

Implementera Smart
Specialiseringsstrategin.

Ett tvärsektoriellt arbete
som ska ta fram
handlingsplaner i någon
form.

Initiera processer, i bred
samverkan och olika
forum, som kan bidra till
att öka företagens
strategiska lednings- och
innovationsförmåga för
att möta komplexa
samhällsutmaningar.

Med hjälp av forskare
och nationella experter
forma ett regionalt
kunskapsnav för
framtidsdriven
förändringsledning.

Medverka till ökad insikt
och förståelse, på flera
nivåer, om framtida
utmaningar som väntar
länets näringsliv.

Genom inhämtad
framtidsstrategisk
kompetens bidra till ökad
förändringstakt och
digital transformation för
fortsatt konkurrenskraft
och hållbar utveckling.
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Fler nya företag.

Kartlägga det
företagsfrämjande
systemet. Ta fram en
gemensam strategi för
hur vi ska jobba för att få
flera företag att starta
men även arbetet med
generationsväxling
behöver ses över samt ta
fram en strategi för
generationsväxling.

Initiera arbete med
förändrad metod- och
processutveckling
tillsammans med det
företagsfrämjande
systemet för en högre
resurseffektivitet av
offentliga medel.

Framgår av
aktivitetsbeskrivningen.

Fler kvinnliga
företagsledare.

Utveckla, stärka och
stödja de kvinnliga
nätverk som finns, med
t.ex. kunskap,
utbildningar och
omvärldsbevakning.

Stödja de befintliga
nätverk i länet som finns
i länet genom kunskap,
utbildningar och
omvärldsbevakning.

Se aktivitetsbeskrivning.

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt
näringsliv i hela länet genom smart specialisering.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Stärka länets starka och
möjliga sidor för ett
hållbart och
kunskapsintensivt
näringsliv.

Stödja och stimulera nya
näringar till
affärsmöjligheter utifrån
framgångsfaktorer för
tillverkningsindustrin,
träindustrin,
transportlogistik, ehandel med mera
kommer vi locka nya
tjänsteföretag att etablera
sig i länet och ges
möjlighet till tillväxt.
Genom kontakter med
befintliga tjänsteföretag,
marknadsföra länet som
en utmärkt
etableringsort. Science
Park och Almi har ett
ökat fokus mot
tjänsteföretag.

Genom att bevilja
affärsutvecklings- och
konsultcheckar samt
verifieringsmedel till
tillväxtbenägna företag,
bidra till ökad
konkurrenskraft och
därmed säkrade och nya
arbetstillfällen i länets
små och medelstora
företag.

Framgår av aktiviteten.

Implementera Smart
Specialiseringsstrategin.

Ett tvärsektoriellt arbete.

Intensifiera arbetet med
KKN (Kulturella och
Kreativa Näringar) i
länet samt stötta och
uppmuntra initiativ från
andra aktörer inom KKN
näringen i länet.

Kulturella och kreativa
näringar.

En formalisering av vårt
interna arbete med KKN
näringen kommer att
göras under våren. Hur
fångar vi upp och driver
området tillsammans
inom Regionala
utvecklingsstrategin och
våra olika sektioner som
tangerar området på olika
sätt . Påbörja insatser
som stärker näringen och
kopplar ihop kultur och
näringslivsutveckling.

Med samlad kraft stärka
strukturerna runt KKN
näringen i vårt län i nära
samverkan med
kommunerna och andra
främjande organisationer
så som Science Park mfl.
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Fler företag och högre
förädlingsvärde inom
besöksnäringen.

Kommunerna behöver ta
vara på de naturresurser
som finns för att skapa
förutsättningar att starta
flera företag inom
besöksnäringen, många
av de värden turisterna
efterfrågar finns i
Kommunerna/länet..
Insatser måste också
göras för att höja
förädlingsvärdet hos
befintliga
besöksnäringsföretag.
Genom att lära av
varandra så kan nya
möjligheter och
marknader identifieras
för att stärka
förädlingsvärdet.

Upprättande av
projektplan och påbörja
arbetet för framtagande
av regional
besöksnäringsstrategi.

Arbetet ska ske i nära
samverkan med
Smålands turism AB.

Identifiera
framgångsfaktorer för
olika inriktningar i
turism.

Skapa arenor för
affärsutveckling och
kompetensutveckling för
företagare inom turismoch landsbygdsnäring.

Utveckla insatser och
aktiviteter inom
kompetensfrågor för
länets
besöksnäringsaktörer.

Framgår av
aktivitetsbeskrivning.

Upprättande av
projektplan och påbörja
arbetet för framtagande
av regional
besöksnäringsstrategi.

Arbetet ska ske i nära
samverkan med
Smålands turism AB.

Implementera och
förankra en smart
specialiseringsstrategi
med följdfokus att
attrahera kapital och
etableringar.

Under våren ska förslag
till smart
specialiseringsstrategi
utarbetas, skickas på
remiss och lämnas för
politisk hantering.

Implementera en smart
specialiseringsstrategi.

Ta fram en smart
specialiserings strategi
utifrån de av länet och
OECD identifierade
områden.

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Strukturer för livslångt
lärande i enlighet med
EU:s definition.

Samarbete mellan länets
företag och
utbildningsarrangörer för
att möjliggöra formell
utbildning under
pågående anställning.

Uppmärksamma och
sprida goda exempel på
samverkan.

Samma som aktivitet.

Strukturer för livslångt
lärande i enlighet med
EU:s definition.

Samverka med Encell,
Jönköping University,
och utbildningsaktörer i
länet.

Samma som aktivitet.

Insatser för
Samverka med
kompetensutveckling
utbildningsaktörer och
inom området attityder
arbetsmarknadens parter
till arbete och
i länet.
försörjning. Digitalisera
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Görs i olika nätverk och
forum.

46(59)

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

och förenkla möjligheten
till livslångt lärande.
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Strategiområden: En kompetent region
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets
och den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens utmaningar.
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner. Genom en väl fungerande
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, akademi och
utbildningsanordnare, Arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga
kompentensutvecklingen och matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden
i Jönköpings län genom det livslånga lärandet
Prioriterade delstrategier: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och
matchningen för integration och hållbar tillväxt.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Tillhandahålla analyser
och prognoser av privat
och offentlig sektors
behov av kompetens på
kort och lång sikt som
underlag för
kompetensförsörjningsin
satser.

Presentera en årlig prognos
över kompetensbehov i
länet på kort och lång sikt.
Särskilt uppmärksamma
kompetensnivå på
kommunal och delregional
nivå. En framtidsspaning tas
fram en gång per
mandatperiod.

Under hösten 2022
presenteras en
kompetensbehovsprogn
os.

Under hösten 2022
presenteras en prognos
över kompetensbehovet
i länet.

Påbörja planera
framtagandet av en
framtidsspaning som
ska presenteras våren
2024.

Under hösten 2022
påbörjas planering av
en framtidsspaning som
ska presenteras vart
fjärde år.

Regelbundna dialoger
med företag och
branschorganisationer
för att fånga upp
kompetensbehovet.
Det bör finnas effektiva
strukturer för validering
på regional nivå.

Säkerställa att det finns
flexibla
kompetensutvecklingsins
atser till genomförda
valideringar.

Samla alla relevanta aktörer
för ett utvecklingsarbete
kring regional samverkan
av validering. Samordna
detta med deltagandet i
Myndigheten för
Yrkeshögskolans projekt
Valideringslyft.

Tillsammans med
relevanta aktörer
genomföra en
workshopserie.

Region Jönköpings län
deltar i Myndigheten
för Yrkeshögskolans
projekt Valideringslyft.
Detta projekt ska hjälpa
oss att tillsammans med
relevanta aktörer i länet
att stärka en regional
struktur för validering.

Utveckla en portal på RU:s
webbsida som stöder
effektiva strukturer för
validering inom länet.

Undersöka möjligheten
av att etablera en portal
för det livslånga
lärandet där det är
tydligt för individ och
företag var man kan
validera, utbilda och
kompetensutvecklas.

I syfte att tydliggöra
och synliggöra en
fungerande struktur för
det livslånga lärandet.

Stödja arbetsmarknadens
parter och
utbildningsanordnare att
etablera flexibla
kompetensutvecklingsinsats
er som är kopplade till
genomförda valideringar.

Arbeta för ett system
för kontinuerliga
kompetensutvecklingsin
satser till genomförda
branschvalideringar i
linje med projektet

En av projektet
"Framtidssäkrad
industris" målsättningar
är att söka etablera en
systematisk och
strukturerad modell för
kontinuerliga

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

250

48(59)

Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Framtidssäkrad
industris målsättning.

kompetensutvecklingsin
satser efter genomförda
kompetenskartläggning
ar och
branschvalideringar.

Arbeta för en SFIutbildning som möter
arbetsmarknadens
behov.

I samverkan med
kommunal vuxenutbildning
och arbetsmarknadens
parter arbeta för en SFIutbildning som kombineras
med praktik.

Ta del av och sprida
Skolverkets projekt som
handlar om att utveckla
en SFI-utbildning som
kombineras med
praktik.

Skolverket bedriver nu
ett projekt med syfte att
förbättra en SFIutbildning som
kombineras med
praktik. Några regioner
deltar i detta projekt. Vi
ska ta del av projektets
resultat och försöka
sprida dessa resultat i
länet.

Det livslånga lärandet
har ökat i hela länet.

Utveckla samarbetet med
Jönköping University,
Yrkeshögskolutbildningsan
ordnare och folkbildningens
organisationer i syfte att
stärka det livslånga
lärandet.

Regelbundna
dialogmöten med
yrkeshögskoleaktörer.

Vi har etablerat ett
samarbete med
yrkeshögskoleaktörer i
länet, YHSAM. I detta
arbete ingår att ta fram
kompetensprognoser
och presentera dem för
Myndigheten för
yrkeshögskolan.

Deltagande i
Länsbildningsförbundet
s styrelse.

Regional utveckling har
en adjungerad plats i
Länsbildningsförbundet
s styrelse. En viktig
plats för dialog och
samverkan.

Kontinuerliga möten
med olika
representanter för
Jönköping University i
syfte att stärka
kompetensförsörjning
och
kompetensutveckling i
länet.

Regional utveckling har
idag kontakter med
olika företrädare för
Jönköping University
såsom högskolans
ledning, Spark, Encell
och YH-ansvarig.
Dessa dialogkontakter
ska värnas och
utvecklas.

Arbeta för en nationell
tandläkarutbildning och
ett nationellt center för
tandvård vid Jönköping
University.

En förnyad ansökan om
en nationell
tandläkarutbildning ska
lämnas in till
regeringen i mars 2022.
Regional utveckling
deltar aktivt i arbetet att
denna ansökan beviljas.
Därmed kan också ett
nationellt centrum för
tandvård byggas upp.

Stärka
integrationsperspektivet i
regionalt

Vi stöder och
medfinansierar
regionala projekt som
har ett starkt
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Kompetensförsörjningsarbete

integrationsfokus inom
kompetensförsörjning.

Beskrivning

Prioriterade delstrategier: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt
lärande i hela länet.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Medverka i planeringen
av utbud och inriktning
av regionalt yrkesvux.

Utveckla samarbetet med
kommunernas
vuxenutbildning i syfte att
länet kan erbjuda regionala
yrkesvuxutbildningar som
möter arbetsmarknadens
behov.

Regelbundna
dialogmöten med
kommunernas
vuxenutbildningsche
fer.

Vi träffar både
vuxenutbildningschefer i
det länsövergripande
nätverket och i de tre
kommungrupperingarna.
Dialog om utbud av
regionalt
yrkesvuxutbildningar. Gå
igenom
kompetensprognosen i
syfte att bygga
utbildningar som möter
arbetsmarknadens behov.

Regelbundna träffar med
länets vuxrektorer, dels
länsövergripande, men också
i de tre
kommungrupperingarna.
Den årliga
kompetensprognosen
används som underlag vid
samtalen.

Regelbundna
dialogmöten med
kommunernas
vuxenutbildningsche
fer.

Vi träffar både
vuxenutbildningschefer i
det länsövergripande
nätverket och i de tre
kommungrupperingarna.
Dialog om utbud av
regionalt
yrkesvuxutbildningar. Gå
igenom
kompetensprognosen i
syfte att bygga
utbildningar som möter
arbetsmarknadens behov.

Arbeta för att det etableras
lärcentra i de kommuner som
saknar sådana centra.

Kartlägga om det
finns motsvarigheter
till lärcentra i de
kommuner som
saknar lärcentra.

Verka för att det ska
finnas lärcentra i alla
länets kommuner som
genom breda och
efterfrågade utbildningar
kan möta näringslivets
och det offentligas
kompetensbehov och
möjliggöra studier
parallellt med arbete i
hela länet.

Verka för att alla relevanta
utbildningsaktörer erbjuder
kompetensförsörjningsmöjlig
heter i dessa lärcentra.

Inspirera till att stöd
finns för studerande
att erhålla utbildning
hos relevanta
utbildningsaktörer i
kommunala
lärcentra.

Föra dialog om och på
vilket sätt som dessa
lärcentra kan vara viktiga
noder för livslångt
lärande.

Särskilt uppmärksamma
digitaliseringens möjligheter
för att stärka
kompetensförsörjningen.

Följa upp projektet
"Den digitala
noden".

Campus Värnamo
planerar att starta
projektet "Den digitala
noden". I detta projekt

Bidra till etablering och
utveckling av
kommunala lärcentrum i
hela länet.
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning
ska digitaliseringens
möjligheter undersökas
och tydliggöras. Regional
utvecklings ska delta i
detta projekt.

Folkhögskolors och
studieförbunds
möjligheter att stärka det
regionala
kompetensförsörjningsar
betet tillvaratas.

Utveckla samarbetet med
Länsbildningsförbundet samt
folkhögskolor och
studieförbund. Konkretisera
den roll som folkbildningens
aktörer kan spela i det
regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Delta i
Länsbildningsförbun
dets styrelsemöten.
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Regional utveckling är
adjungerade i
Länsbildningsförbundets
styrelse. I styrelsen förs
dialog om hur
folkbildningen kan spela
en aktiv roll i det
regionala
kompetensförsörjningsar
betet.

51(59)

Strategiområden: En global Region
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen
skapar förutsättningar för länet att bli en långsiktig hållbar och innovativ tillväxtregion
Exportmarknaden är central för många av länets företag. En förutsättning för länets långsiktigt
hållbara utveckling är att länets företag erövrar och blir en del av de globala värdekedjorna. Insatser
behöver därför kontinuerligt göras för att stödja företagens internationalisering- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för
internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i länet

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt
konkurrenskraftigt län
Prioriterade delstrategier: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar
riktning.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Främjande av mänskliga
rättigheter

Utveckla utbytet med
andra länder och regioner
för att skapa lärande och
samverkan.

Grundläggande arbete
för internationellt
samarbete.

Lärande och samverkan
på EU-arenan förutsätter
god samverkan,
prioritering och
specialisering på
hemmaplan. Arbetet
behöver förhålla sig till
prioriteringar i den
regionala
utvecklingsstrategin, till
strategin för smart
specialisering och till
EU:s strukturfonder som
ett verktyg för att på sikt
bli starka på EU-arenan.

Sprida information kring
mänskliga rättigheter
med särskilt fokus på
demokratifrågor

Att med utgångspunkt i
värdskapet för Europa
Direkt Jönköpings län
informera om och bidra
till Konferensen om
Europas Framtid.

Konferensen om Europas
framtid är en rad debatter
och diskussioner där
människor från hela EU
kan dela med sig av sina
idéer och bidra till att
skapa vår gemensamma
framtid.

Bedriva lärande för
Agenda 2030

Utveckla förmågan att
använda Agenda 2030
som utgångspunkt i
regionalt
utvecklingsarbete.

Bidra med internationellt
perspektiv i Agenda
2030-samverkan i länet.

Regional utveckling
deltar genom sektionen
för hållbarhet i länets
samverkansgrupp för
Agenda 2030. Gruppen
stöttar och samverkar
med länets kommuner.
Det internationella
perspektivet kan bidra
med nya perspektiv och
fungera inspirerande för
insatserna.

Främjande av demokrati
i ett europeiskt
perspektiv.

Att informera om och
bidra i Konferensen om
Europas Framtid – en

Att skapa träffytor för
dialoger utifrån ett EUperspektiv med

En framgångsfaktor för
engagemang är sakfrågor
där EU påverkar.
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Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

medborgardialog
initierad av Europeiska
Kommissionen.

utgångspunkter i den
regionala
utvecklingsstrategin.

Beskrivning

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Omvärldsanalys utifrån
länets perspektiv

Ta fram
omvärldsanalyser

Omvärldsbevakning av
EU-arenan utifrån
prioriterade delstrategier
i RUS primärt genom
Småland Blekinge
Halland South Sweden.

Arbetet är
förutsättningsskapande
för att höja kunskap och
på sikt förmåga för ett
framgångsrikt arbete på
EU-arenan

Uppdatera utvalda
relevanta delar av
statistik utifrån
socioekonomisk analys
för Småland och Öarna.

Inför programstart av
strukturfonderna
uppdateras relevanta
delar av
beräkningsunderlaget i
den socioekonomiska
analysen. Främst ligger
fokus på pandemins
konsekvenser på
arbetsmarknaden och att
få så färskt underlag som
möjligt inför skrivande
av regional
handlingsplan för
Europeiska
Socialfonden.

Att utifrån den regionala
utvecklingsstrategin och
dess prioriterade
delstrategier utarbeta ett
länsspecifikt dokument
och att genom bland
annat
kontaktpersonsgrupp,
chefsgrupp och styrgrupp
bida till den löpande
dialogen inom
samarbetet för Småland
Blekinge Halland South
Sweden.

Det länsspecifika
dokumentet utgår från
redan beslutade strategier
och prioriteringar och är
en av utgångspunkterna
för verksamhetsplanen
inom Småland Blekinge
Halland South Sweden.

Utveckla och genomföra
strategiskt riktade
beställningar till
Brysselkontoret

Prioriterade delstrategier: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU
erbjuder.
Delmål

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

Nyttjande av EUmedel

Att aktivt arbeta bland
länets aktörer för att
skapa EU-projekt som
bidrar till utveckling av
länet för att utnyttja

Mobilisering internt och
externt med fokus på
EU:s programperiod
2021-2027.

EU:s nya programperiod
beräknas starta upp med
utlysningar under 2022.

Samordning i Småland
och Öarna av uppdraget

Region Jönköpings län har
sedan våren 2020 samordnat
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Delmål

Intresse av EU

Uppdrag

Aktiviteter

Beskrivning

EU:s potential gällande
regionala medel.

att ta fram operativt
program för Europeiska
Regionala
Utvecklingsfonden
2021-2027.

de fyra länens gemensamma
arbete inför kommande
programperiod 2021-2027.
Uppdraget kommer från
Näringsdepartementet och
stöds av Tillväxverket.
Uppdraget förväntas slutföras
under 2022.

Samordning i Småland
och Öarna kring
framtagande av regional
handlingsplan för
Europeiska
Socialfonden.

Region Jönköpings län har
sedan våren 2020 samordnat
de fyra länens gemensamma
arbete inför kommande
programperiod 2021-2027.
Uppdraget kring att ta fram
regional handlingsplan för
Europeiska Socialfonden
förväntas komma från
Arbetsmarknadsdepartementet
under kvartal 4 2021
alternativt 2022. Uppdraget
förväntas slutföras under
2022.

Etablera nätverk och
fokusera på strategiska
utvecklingsområden
som möjliggör påverkan
på EU-arenan och
internationella
partnerskap som grund
för arbete mot
ramprogram och
sektorsprogram.

Grundläggande arbete
för att öka kunskap
kring och förmåga att
verka på och dra nytta
av EU-arenan. En
förutsättning är
samordning, prioritering
och specialisering på
hemmaplan.

EU:s programperiod 20212027 ger goda förutsättningar
för inledande arbete som
stärks av regionala medel och
EU:s strukturfonder. Detta ger
förutsättningar för
klusterutveckling, samordning
och specialisering för att
skapa kraft i framtida
arbete inom
konkurrensutsatta fonder och
program inom EU.

Delta i Europaforum.

Delta och sprida
information om
Europaforum som
arrangeras i Halland
inom samarbetet för
Småland Blekinge
Halland South Sweden.

Genomföra satsningar
och samarbeten för att
informera om EU och
om EU:s fonder.

Att bidra till EUkommissionens
kampanj Europa i min
region för att visa på
den nytta EU-medel
skapar för länets
utveckling.

Syftet med kampanjen är att
EU-projekt runt om i Europa
ska sprida kunskap om vad de
gör för nytta i samhället.

Att genom värdskapet
för Europa Direkt
Jönköpings län
tillhandahålla
information kring EUfrågor.

Region Jönköpings län är på
uppdrag av EUkommissionen
värdorganisation för Europa
Direkt Jönköpings län.
Pågående uppdrag avslutas
2025.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska
och transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och
stimulerande av hållbara resealternativ.
Aktiviteter
Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad utsträckning kan få vård i hemmet.
Utveckla samordningen av vårdbesök till och mellan våra sjukhus.
Stimulera fler patienter att välja hållbara resealternativ till vårdinrättningar.

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Mätetal
Växthusgasutsläpp från flyg
Andel förnybar energi i RJL's pool-,
verksamhets- och transportbilar

Periodicitet

Målvärde 2022

År

-10%

År

40 %

Aktiviteter
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025.
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.
Ta fram en strategi för resfria möten.

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.
Aktiviteter
Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att erbjuda förmånscyklar.
Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder med kollektivtrafik.
Utveckla och erbjuda ett centralt system för samåkning till och från jobbet.
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Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2022

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250
recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med
2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas
målsättningar.
Mätetal
Förskrivning av antibiotika i öppenvården

Periodicitet

Målvärde 2022

År

250 recept/1000 inv

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion,
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel
Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och
minskar klimatpåverkan.
Aktiviteter
Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp. Olika delar av
kostpolicyn följs upp olika år. Beslut om ev. uppföljning via Stratsys fattas inför varje år i samråd mellan de
tre ansvariga verksamheterna.
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Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Aktiviteter
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.
Aktiviteter
VO Återanvända inredning Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara
återanvänd

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och
bidra till minskat fossilberoende.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning
Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.
Mätetal

Periodicitet

Klimatpåverkan kapitalförvaltning, ton
CO2e/mnkr av portföljens innehavs totala omsättning

År

Målvärde 2022

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet,
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och
bemötande
Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser,
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt.
Aktiviteter
Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för
politiker, chefer, HR-partners, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga
funktioner
Se över, och vid behov komplettera, befintligt beslutsstöd och utbildningsutbud.
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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Aktiviteter
Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt
när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel.

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och
icke-diskriminering innebär i praktiken.
Aktiviteter
Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.
Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.
Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-diskriminering för verksamheter.

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger
på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling
Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler.
Aktiviteter
Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.
Utöka användningen av universell utformning .
Sprida kunskap om hälsolitteracitet och användningen av verktyg som stödjer hälsolitteracitet.
Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området funktionsnedsättningar och
tillgänglighet för vårdpersonal, transportpersonal, politiker, verksamhetsutvecklare och andra strategiskt
viktiga funktioner.

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter
ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras
erfarenheter och upplevelser.
Aktiviteter
Fortsätta utveckla arbetet med olika former av aktivt samskapande.
Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, delaktighet och medskapande.
Ge stöd genom coaching och verktyg åt verksamheter.
Utveckla uppdraget som finskt förvaltningsområde genom ökad samverkan med den finska minoriteten i
länet.

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen
för strategier, planer och program.
Aktiviteter
Utveckla arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter.
Genomföra utbildningsinsatser för att öka kulturmedvetenhet
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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Aktiviteter
Utveckla insatser för stöttning i språkutvecklingen i svenska språket på arbetstid hos medarbetare med
utländsk bakgrund med önskemål och behov av detta.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 146-159,
165
Tid:

2021-12-01 kl. 08:30

Plats:

Spira

§ 155
Ansökan -Bidrag till länsorganisationer med
folkhälsomål i Jönköpings län år 2022
Diarienummer: RJL 2021/727
Beslut
Rachel De Basso (S) och Thomas Bäuml (M) anmäler jäv och deltar inte i
överläggningen av ärendet. Ledamöterna lämnar mötet och Martin
Nedergaard-Hansen ersätter ordföranden inför beslut.
Martin Nedergaard- Hansen (BA) föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag för år 2022
• Godkänna att under 2022 utlysa de ekonomiska medel som inte
fördelats för året
Sammanfattning
Det har i budget för 2022 års bidragsgivning avsatts 22 342 250 kronor
inom folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning till idrottsrörelsen,
folkhälsoorganisationer, funktionshinderorganisationer,
nykterhetsorganisationer samt projektbidrag.
Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer till att
stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella mål. De
nationella folkhälsomålen utgör därmed en grund för fördelningsförslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Folkhälsa och sjukvård

Bidrag inom folkhälsoområdet 2022
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner föreliggande förslag till fördelning av bidrag för år 2022
• Godkänner att under 2022 utlysa de ekonomiska medel som inte fördelats
för året

Sammanfattning
Det har i budget för 2022 års bidragsgivning avsatts 22 342 250 kronor inom
folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning till idrottsrörelsen,
folkhälsoorganisationer, funktionshinderorganisationer, nykterhetsorganisationer
samt projektbidrag.
Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer till att stimulera
föreningar att arbeta mot gemensamma nationella mål. De nationella
folkhälsomålen utgör därmed en grund för fördelningsförslaget.

Information i ärendet
Bidrag kan ansökas av föreningar som har en verksamhet som omfattar större
delen av Jönköpings län. Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån resultatet
av föregående års verksamhet och den verksamhetsplan man har för det år man
söker bidraget. Hänsyn tas till organisationens ekonomi och förmåga att själv stå
för sina kostnader. Följande bidragsformer är fastställda enligt policy och
riktlinjer för bidragsgivning:
•
•
•

organisationsbidrag – för att Region Jönköpings län anser det viktigt att
organisationen finns och bidrar till samhällsutvecklingen
verksamhetsbidrag – bidrag lämnas för kontinuerlig verksamhet som
beskrivs i verksamhetsplaner.
projektbidrag/utvecklingsbidrag – tidsbegränsade bidrag för viss
verksamhet.
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Översikt för bidrag till länsorganisationer med
folkhälsomål år 2022
Summa som avsätts för bidrag till organisationer och föreningar som verkar för
folkhälsoarbete, tillgänglighet för funktionsnedsatta, idrottsverksamhet och
nykterhetsfrämjande verksamhet samt projekt år 2022: 22 342 250 kronor.
Inför 2022 års bidragsgivning har sammantaget 65 föreningar sökt organisationsoch projektbidrag vilket innebär en minskning av antalet ansökningar med 8
föreningar jämfört med föregående år.
Fyra projektansökningar har inkommit. Av dessa är det ingen som uppfyller de
villkor som formuleras i riktlinjer/policy. Det innebär att samtliga föreningar som
ansökt om projektbidrag har fått avslag. Besluten har tagits i dialog med
föreningarna.
Då fördelningen av medel för 2022 inte uppnår den anvisade bidragsramen
föreslås att kvarstående belopp (767 380 kronor) används som stimulansmedel till
föreningar som vill samverka med regionen i syfte att förebygga psykisk ohälsa.
Under 2022 föreslås utlysning av projektmedel.

Bidragets syfte
Organisationer med mål att skapa förutsättningar för en god hälsa kan söka bidrag
av Region Jönköpings län. Utgångspunkten ska vara de övergripande nationella
målområdena för folkhälsa. Bidrag kan ansökas av föreningar som har en
verksamhet som omfattar större delen av Jönköpings län. Bidraget ges för att
stimulera föreningar och organisationer att arbeta för att:
• Främja samarbete och verka för att uppnå en helhetssyn med alla aktörer
inom folkhälsoarbetet.
• Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga
förutsättningar för allas hälsa i länet.
• Särskilt rikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker.
• Ta initiativ till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser inom
folkhälsoområdet.
• Vidareförmedla forsknings- och utvecklingsresultat så att de bidrar till en
långsiktig och hållbar utveckling.
• Ta tillvara och sprida erfarenheter från lokalt, regionalt nationellt och
internationellt folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbete
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet. Bedömning för varje
förening görs utifrån hur organisationen;
• samverkar med Region Jönköpings län och andra aktörer
• har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka
antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter
2 / 10
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•
•
•
•
Område

arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar för allas hälsa i länet
arbetar ur ett mångfaldsperspektiv
kompletterar Region Jönköpings läns folkhälso- och sjukvårdsarbete
bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning

Organisation

Beslut 2021 Sökt 2022

Beslut 2022 Anteckning

Folkhälso- BRIS region väst
arbete

120 000

150 000

150 000

Folkhälso- Brottsofferjouren
arbete

350 000

360 000

360 000

Folkhälso- Friluftsfrämjandet Region
arbete
Öst

400 000

400 000

400 000

Folkhälso- Föreningen Noaks ark
arbete

280 000

290 000

290 000

Folkhälso- Hela Människan
arbete

300 000

300 000

300 000

Folkhälso- Hjärnkoll Jönköpings län
arbete

180 000

500 000

350 000

Samtalsstöd dygnet runt till
barn. Tillgängligt för barn i
samtliga kommuner
Stödjande verksamhet för
brottsutsatta. Vittnesstöd.
Samverkan med
polismyndighet.
Rekrytering av vittnesstöd
och stödpersoner behövs
kontinuerligt.
Utbildningsorganisation.
Stöttar lokalavdelningar
(12). Under pandemin har
intresset för
friluftsliv/aktiviteter ökat.
Psykosocial
stödverksamhet för
personer med anhöriga
som lever med hiv.
Samtalsprocesser grupp
och individ,
gruppaktiviteter,
självhjälpsgrupper
Stödorganisation för
människor i utsatta
livssituationer. Planer att
söka medel fr Arvsfonden
för att etablera
ungdomsgårdar med
Underground i Råslätt som
modell.
Inflytande och delaktighet
för personer m psykisk
ohälsa genom att öka
kunskap, minska negativa
attityder och
diskriminering. Planerar att
arbeta med färdigt koncept
för personer +70 år samt
bygga vidare på
anhörigstöd.
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Område

Organisation

Beslut 2021 Sökt 2022

Beslut 2022 Anteckning

Folkhälso- Internationella vänner
arbete

50 000

50 000

Avslag

Folkhälso- Jönköpings regionförbund
arbete
av SLS (Svenska
livräddningssällskapet)

75 000

75 000

75 000

Folkhälso- Kultursjukhuset
arbete

600 000

750 000

600 000

Folkhälso- Länsförbundet kvinno- tjejarbete
och ungdomsjourer

150 000

180 000

180 000

Folkhälso- Röda Korset - region Göta
arbete

350 000

350 000

350 000

Folkhälso- RFHL
arbete

vilande

500 000

250 000

Folkhälso- Spelberoendegruppen
arbete

110 000

170 000

170 000

Folkhälso- SPES
arbete

60 000

65 000

65 000

Skapar mötesplatser,
sociala plattformar, för
människor med olika
kulturell bakgrund. Avslag
då verksamheten i
dagsläget är verksam
endast i södra länsdelen.
Vattensäkerhet, simskola.
Utbildning till länets
kommuner. Samverkar med
räddningstjänst
Clown- och
musikverksamhet samt
sago-konst och
litteraturprojekt på länets
sjukhus för barn som
patienter - men även för
barn som anhöriga.
Anordnar
kompetenshöjande insatser
för frivilligarbetare på
länets jourverksamheter.
Aktivitet för barn och
vuxna. Natur, miljö och
verkar för nykterhet och
drogfrihet. Återkommande
ledarutbildningar.
Föreningen varit vilande
2020/2021 p.g.a.
pensionsavgång och
svårigheter med
nyrekrytering. Tidigare
erhållit medel för tjänst
(samtalsstöd) riktat mot
personer med
läkemedelsmissbruk.
Kamratstödjande
självhjälpsmöten för
spelberoende och anhöriga.
Info och samverkan med
länsaktörer för att få fler
att söka hjälp tidigt.
Spelberoende ökat under
pandemin, framförallt hos
unga vilka är en grupp som
spelar mycket dataspel.
Länsövergripande
verksamhet kring
suicidprevention.
Medverkar under
Suicidpreventiva veckan.
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Område

Organisation

Beslut 2021 Sökt 2022

Beslut 2022 Anteckning
Samverkar med RJL,
Räddningstjänst m fl.

Folkhälso- Sveriges motorcyklister
arbete

Folkhälso- Vårsol Samtalscenter
arbete

Totalt:

16 föreningar

70 000

95 000

80 000

1 500 000

1 800 000

1 550 000

4 710 000

6 035 000

Arbetar aktivt, genom att
erbjuda kurser och
utbildningar i syfte att
minska antalet dödsolyckor
i trafiken.
Kompletterar vården med
kvalificerade samtal och
liknande stöd. Regionen
inleder samtal att upprätta
ett IOP-avtal

5 190 000

Funktionshinder
Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation.
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda:
• vara partipolitiskt och religiöst obunden
• medlemmar har erfarenhet av egen funktionsnedsättning eller företräder
personer med funktionsnedsättningar
• medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning
Område

Organisation

Beslut 2021

Funktionshinder

Afasiföreningen

60 000

60 000

60 000 73 medlemmar
länsövergripande

Funktionshinder

Astma- allergiföreningen

70 000

70 000

70 000 531 medlemmar i 5
lokalföreningar

Funktionshinder

Autism- och
Aspergerföreningen

150 000

150 000

Funktionshinder

Blodcancerföreningen i
sydöstra regionen

19 000

19 000

Funktionshinder

Bröstcancerföreningen
Victoria

130 000

130 000

130 000 478 medlemmar i 7
lokalföreningar

Funktionshinder

Celiakiföreningen
Jönköpings län

60 000

60 000 759 medlemmar
länsövergripande

Funktionshinder

DHB Västra

75 000

Sökt 2022 Beslut 2022 Anteckning

100 000

150 000 518 medlemmar
länsöverskridande
19 000 116 medlemmar från
Jönköpings län

80 000 distriktsorganisation för
döva och hörselskadade
barn samt barn med
språkstörning i västra
Sverige. 65 i Jönköpings län
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Område

Organisation

Funktionshinder

DHR

80 000

Sökt 2022 Beslut 2022 Anteckning
95 000

80 000 225 medlemmar i 4
lokalföreningar

Funktionshinder

Diabetesförbundet

70 000

98 000

75 000 789 medlemmar i 4
lokalföreningar

Funktionshinder

Elöverkänsligas förening

60 000

60 000

60 000 103 medlemmar
länsöverskridande

Funktionshinder

Epilepsiföreningen

85 000

85 000

85 000 295 medlemmar
länsövergripande

Funktionshinder

Förbundet Sveriges
dövblinda, FSDB

30 000

20 000

20 000 29 medlemmar
länsöverskridande

Funktionshinder

Länsförbundet FUB

570 000

700 000

Funktionshinder

Funktionsrätt

1 250 000

1 300 000

Funktionshinder

Gyncancerföreningen i
Jönköpings län

15 000

10 000

15 000 20 medlemmar
länsövergripande

Funktionshinder

Hjärtebarnsfonden

70 000

75 000

75 000 213 (familjemedlemmar)
länsöverskridande

Funktionshinder

Hjärt-Lungföreningen

75 000

75 000

75 000 927 medlemmar i 7
lokalföreningar

Funktionshinder

Hälsa oberoende storlek
- HOBS

23 000

20 000

Funktionshinder

Hörselskadades distrikt,
HRF

130 000

130 000

Funktionshinder

JLDTF

190 000

630 000

Funktionshinder

Mag-Tarmföreningen

55 000

60 000

Funktionshinder

Neuro

125 000

125 000

Funktionshinder

Njurförbundet Småland

85 000

90 000

Funktionshinder

Osteoporotikerna

50 000

50 000

50 000 91 medlemmar
länsöverskridande

Funktionshinder

Parkinson Jönköpings län

90 000

90 000

90 000 328 medlemmar i 9
lokalföreningar

600 000 1300 medlemmar i 9
lokalföreningar. Bidrag
inkluderar sommargården
Talldungen
1 300 000 Paraplyorganisation med 34
medlemsföreningar

20 000 26 medlemmar
länsövergripande. Viss
verksamhet i det digitala
rummet.
130 000 625 i 9 lokalföreningar
190 000 Dövas och teckenspråkigas
förening. 197 medlemmar
länsövergripande
60 000 142 medlemmar
länsöverskridande
125 000 457 medlemmar 3 större
lokalföreningar (norr, öst,
söder)
90 000 245 medlemmar
länsöverskridande
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Område

Organisation

Funktionshinder

Patientföreningen Lymf

Beslut 2021
70 000

Sökt 2022 Beslut 2022 Anteckning
140 000

80 000 124 medlemmar
länsövergripande

Funktionshinder

Personskadeförbundet
RTP

60 000

60 000

60 000 68 medlemmar
länsöverskridande

Funktionshinder

ProLiv

65 000

70 000

70 000 454 medlemmar
länsövergripande

Funktionshinder

Psoriasisförbundet

170 000

185 000

Funktionshinder

Reumatikerdistriktet

160 000

160 000

Funktionshinder

RfCf

20 000

20 000

Funktionshinder

Synskadades
riksförbund, SRF

220 000

230 000

Funktionshinder

Stroke länsförening

70 000

Funktionshinder

Sydöstra Mun &
Halscancer-föreningen

25 000

25 000

25 000 40 medlemmar i Jönköpings
län

Funktionshinder

Tandhälsoförbundet

60 000

60 000

60 000 101 medlemmar
länsövergripande

Funktionshinder

Unga med
synnedsättning syd
(södra Sverige)

60 000

65 000

65 000 19 medlemmar från
Jönköpings län

Summa

36 föreningar

4 532 000

5 317 000

180 000 398 medlemmar i 5
lokalföreningar. Del av
bidrag avser solariedrift i
länet
160 000 1619 medlemmar i 9
lokalföreningar
20 000 92 (familjemedlemmar)
länsövergripande
230 000 376 medlemmar i 10
lokalföreningar
70 000 273 medlemmar i 4
lokalföreningar

4 729 000

Idrottsrörelsen
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma distrikts- och specialförbund anslutna
till Sveriges Riksidrottsförbund. Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och
utbildningsorganisation (SISU idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram.
Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län.
Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är
• arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept)
• arbete för ökad delaktighet av personer med annan etnicitet
• tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller
fysiska funktionshinder
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Område

Organisation

Beslut 2021

Idrottsrörelse RF-SISU Småland

9 035 870

Idrottsrörelse RF SISU

3 621 000

Idrottsrörelse Smålandsidrotten

5 236 600

Summa

1 förening

Sökt 2022 Beslut 2022 Anteckning

8 858 700

9 035 870

9 035 870 1 jan 2020 slogs de 2
organisationerna ihop till RF
SISU Småland - därav helt andra
siffror än 2021 sökta medel.

9 035 870

Nykterhetsfrämjande arbete
Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större
delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där
ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet.
Område

Organisation

Nykterhetsfrämjande

IOGT-NTO Junis
(Juniorförbund
Jönköping)

Nykterhetsfrämjande

IOGT-NTO Sydost
(Jönköpings distrikt)

Nykterhetsfrämjande

Jönköpings läns
brukarförening

Nykterhetsfrämjande

Jönköpings läns
nykterhetsförbund

Nykterhetsfrämjande

Jönköpings distrikt av
UNF

Nykterhetsfrämjande

NTF

Beslut 2021

Sökt 2022 Beslut 2022 Anteckning

250 000

250 000

250 000

250 000

253 000

250 000

100 000

150 000

120 000

550 000

650 000

550 000

250 000

350 000

250 000

700 000

770 000

700 000

Barnens röst i alkoholdebatten.
Målgrupp är vuxna som möter
barn eller arbetar med barn och
ungdomar samt barnens
föräldrar. Likställs med liknande
ungdomsförbund.
Arbetar med barn och unga vuxna
samt föräldrar och seniorer.
Anordnar länsövergripande
aktiviteter. Driver
påverkansarbete för restriktiv
alkohol- och narkotikapolitik.
Samarbetsorgan Bidrar till att
utveckla psykiatrin, missbruksoch beroendevården på ett
humant, effektivt, säkert sätt.
Brukarinflytande. Under 2022
samarbete med Nässjö
Länskonsulent på 75% samordnar
aktiviteter och marknadsför
förbundet
Tillställningar/aktiviteter för
ungdomar i drogfria miljöer.
Fortbildning av ledare
Sammanhållande kraft för
medlemsorganisationer och
nätverk. Opinionsbildande.
Trafiksäkerhetsfrågor
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Område

Organisation

Beslut 2021

Nykterhetsfrämjande

Pingstförsamlingar i
Jönköpings län

Nykterhetsfrämjande

Smålands
frisksportsdistrikt

Summa

8 föreningar

Sökt 2022 Beslut 2022 Anteckning

200 000

200 000

300 000
2 600 000

300 000
2 923 000

LP-kontakt,
uppsökande/stödjande
verksamhet, besök på häkten,
anstalter och gruppboende.
Satsning på uppsökande
verksamhet riktat mot kvinnor.
Social verksamhet i några av
200 000 länets orter.
Arrangemang, aktiviteter inom
motion och friluftsliv, bra, giftfri
mat, natur- och miljövård,
300 000 engagemang i en drogfri miljö.
2 620 000

Projektbidrag
För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt. Projekt
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala
aktörer.
Projektansökningar 2022

Titel

Origo resurs
Dnr RJL 2021/1748

Häng med! Daglediga som vill
utveckla intressen med andra
Samtal om livet - Yrkesarbetande på
väg tillbaka till arbete efter
långtidssjukskrivning
Unga kommunstrateger - engagerade
ungdomar som vill påverka i sin
kommun

Origo resurs
Dnr RJL 2021/1747
JLN (Jönköpings Läns
Nykterhetsförbund)
Dnr RJL 2021/1745
SoFiJ (Sociala företag i
Jönköpings län)
Dnr RJL 2021/1740

Sökt 2022 Beslut 2022

SAM för ASF i Jönköpings län steg 2

185 000

Avslag

145 000

Avslag

208 000

Avslag

250 000
788 000

Avslag
0

Sammanställning
Totalt sökta medel för 2022 och förslag till beslut.
Av totalt 22 342 250 kronor förslås att 21 574 870 kronor beviljas till
organisationer och verksamheter, vilket betyder att det finns 767 380 kronor kvar.

Organisationsbidrag
Projekt
Summa

Organisation
61 föreningar
4 föreningar

Beviljat 2021
21 516 400
815 700

Sökt 2022
24 098 870
788 000

Förslag 2022
21 574 870
0
21 574 870
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Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 146-159,
165
Tid:

2021-12-01 kl. 08:30

Plats:

Spira

§ 156
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo
Diarienummer: RJL 2021/1778
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård hanterar ärendet vid nämndsammanträdet
den 14 december 2021, efter en informationsdragning kring ämnet.
Sammanfattning
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
• Ritningar hus 21
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180
Tid:

2021-11-16 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 178
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo
Diarienummer: RJL 2021/1778
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård hanterar ärendet vid nämndsammanträdet
den 14 december 2021, efter en informationspresentation kring ämnet.
Sammanfattning
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
• Ritningar hus 21
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 130-145
Tid:

2021-11-02 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 141
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo
Diarienummer: RJL 2021/1778
Beslut
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård att stå bakom
Regionstyrelsens förslag att
1. Godkänna byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus
till en maximal kostnad på 208 000 000 kronor.
2. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 2 000
000 kronor.
Sammanfattning
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
2. Ritningar hus 21
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Byggnation av lokaler till psykiatri i
Värnamo
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
1. Godkänna byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus till en
maximal kostnad på 208 000 000 kronor.
2. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 2 000 000
kronor.

Sammanfattning
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken.

Information i ärendet
Bakgrund och syfte
Psykiatriska kliniken har inrymts i hus 09 som är det äldsta huset på Värnamo
sjukhus och som togs i bruk för snart 50 år sedan. Lokalerna är byggda för
slutenvård, men under årens lopp har innehåll ändrats och därmed användningen
av lokalerna. Idag bedrivs istället öppenvård i huset.
Vårdavdelningen, som fram till år 2016 fanns i hus 09, är omodern med
flerpatientrum och mycket begränsad tillgång på hygienutrymmen.
Vårdavdelningen har evakuerats till en tom somatisk vårdavdelning i hus 11 på
grund av mångåriga problem med inomhusmiljön i hus 09.
Även avdelningen i hus 11 innehåller flerbäddsrum med delade toaletter och
duschar, vilket medför svårigheter att upprätthålla god integritet och vårdhygien.
Utformningen av lokalerna är inte heller anpassad för psykiatrisk vård och innebär
utmaningar i att kunna bedriva en personcentrerad och säker vård. Det finns även
brister i säkerhetsanordningar och reträttvägar. Avdelningen har skrymslen och
vrår som kan utgöra ett hot och säkerhetsproblem för både patient och
medarbetare. Det går heller inte att sektionera avdelningen, vilket innebär att
patienter som kan bli våldsamma kommer att vistas tillsammans med alla andra
patienter. Vårdavdelningen ligger långt från psykiatrins övriga verksamheter och
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kräver att patienter måste transporteras till och från mottagning och vårdavdelning
i sjukhusets kulvertar, korridorer och trappor/hissar.
Stort behov finns av säkra, lättillgängliga och ändamålsenliga lokaler med
minimerad risk för självskadebeteende/suicidförsök och för hot och våld mot
personal.

Nuläge och alternativ
Projektet omfattar en nybyggnad av hus 21, i direkt anslutning till hus 09 samt
omgivande yttre miljö och trafiklösningar. Byggnaden ska innehålla
vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt gemensamma lokaler för
psykiatriska kliniken. I den delen där hus 09 kopplas ihop med den nya
byggnaden kommer mindre ombyggnader att göras.
Olika alternativ har prövats för att lösa psykiatrins behov av lokaler. Förslagen har
nått olika långt i beslutsprocessen, men har av olika skäl inte kunnat genomföras.
Vårdavdelningens placering har utretts och nuvarande placering i hus 11 bedöms
som olämplig med tanke på avdelningens läge i sjukhuset och avståndet till övriga
psykiatriska kliniken. Det gör att patienter med eskort av personal/polis måste
förflytta sig långa sträckor från och till entréer och vårdavdelning, delvis i
allmänna stråk. Vårdavdelningen är inte heller utformad för psykiatrisk vård utan
skulle kräva en omfattande ombyggnad och trots det inte bli helt ändamålsenlig.
Även övervägande om att bygga om för vårdavdelningen i hus 09 har gjorts. Detta
alternativ har lagts åt sidan på grund av svårigheterna att utforma lokalerna för att
uppnå en god vårdmiljö för patienter inom psykiatrisk vård. Den viktiga faktorn
med tillgång till utevistelse efter eget önskemål gör att avdelningen helst ska ligga
på marknivå med tillgång till gårdar.
Det är av stor betydelse att jourmottagningen och vårdavdelningen är placerade
nära varandra. Jourmottagningen behöver en separat entré för patienter som
kommer till kliniken med polis eller ambulans. Denna entré bör vara väder- och
insynsskyddad. Detta går inte att uppnå genom en ombyggnad av hus 09.
Av dessa anledningar föreslås en nybyggnad för vårdavdelning samt
jourmottagning. Av organisatoriska skäl kommer byggnaden även innehålla
beroendemottagning och en del gemensamma lokaler för kliniken.
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Verksamhetens bedömning av investeringen
Bilaga till ärende för ombyggnation av hus 21 på
Värnamo sjukhus – Dnr 2021/1778
Kund-/patientperspektiv:
Ökad tillgänglighet för kunden/patienten

Stor påverkan

Förbättrad kvalité för kunden/patienten

Stor påverkan

Förbättring vad gäller patientsäkerhet

Stor påverkan

Minskad risk för smittspridning

Ingen påverkan

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen

Stor påverkan

Process- och produktionsperspektiv:
Möjligheter att korta behandlingstider

Stor påverkan

Förändrat arbetssätt

Stor påverkan

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer

Stor påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Stor påverkan

Konstnärlig gestaltning
Som framgår av Kulturplanen strävar Region Jönköpings län efter att följa
rekommendationen att en procent ska avsättas för konstnärlig gestaltning. För
byggnationen avsätts 2 000 000 kronor för konstnärlig gestaltning.

Finansiering
För byggnationen reserveras utrymme i investeringsplanen. Kostnader för lös
utrustning finansieras av verksamhetsområdet. Ökade hyreskostnader samt ökade
städkostnader kompenseras verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
2. Ritningar hus 21

Beslut skickas till
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret ekonomi
Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET
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Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 183-203
Tid:

2021-10-19 kl. 09:00

Plats:

Sal A

§ 194
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo
Diarienummer: RJL 2021/1778
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
• Remitterar ärendet för synpunkter till nämnden för folkhälsa och
sjukvård före beslut i regionstyrelsen.
Sammanfattning
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
• Ritningar hus 21
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till nämnden för folkhälsa och
sjukvård före beslut i regionstyrelsen. Arbetsutskottet bifaller förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet remitterar ärendet enligt ovan.
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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