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1. Sammanfattning och revisionell be-
dömning 

PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Jönköpings län genomfört en granskning av 

regionstyrelsens styrning och uppföljning av riktade statsbidrag. Syftet har varit att be-

döma om regionstyrelsen säkerställt att de ansökta riktade statsbidragen används på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Efter genomförd granskning ger vi följande sammanfattande slutsatser och bedömningar 

utifrån kontrollmålen: 

Vår sammanfattande revisionella bedömning utifrån granskningens syfte och resultat 

är att regionstyrelsen delvis säkerställer att de ansökta riktade statsbidragen används 

på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.  

Bedömningen grundas på avstämning av kontrollmålen. 

Kontrollmål  Kommentar 

Det finns en tydlig struk-

tur och process för värde-

ring och ställningstagande 

avseende vilka riktade 

statsbidrag regionen sö-

ker.   

Uppfyllt  

Vi anser att regionen har en god struktur för att er-

hålla information om befintliga statsbidrag. Vi bedö-

mer regionstyrelsens huvudprincip att söka aktuella 

riktade statsbidrag som är möjliga att söka som 

ändamålsenlig, då de riktade statsbidragen utgör en 

värdefull inkomstkälla. 

Det finns en tydlig kopp-

ling mellan krav och in-

riktning på de riktade 

statsbidrag regionen an-

sökt om och regionens 

egna mål och värderingar.  

Delvis uppfyllt  

Vi ser positivt på det utvecklingsarbete som pågår där 

ambitionen är att budget med verksamhetsplan till-

sammans med statsbidragen kopplas till regionens 

utvecklingsområden. I och med ny struktur och upp-

rättande handlingsplaner har kopplingen till mål och 

budget blivit tydligare. 

Det sker en uppföljning av 

att statsbidrag använts för 

avsett ändamål. 

 

Uppfyllt 

Baserat på de dokument som vi tagit del av samt in-

formation vi erhållit i intervjuer bedömer vi att det 

finns en tillfredsställande uppföljning av att statsbi-

drag använts för avsett ändamål.  

Det sker en uppföljning 

och analys av hur de rik-

tade statsbidragens resul-

tat och effekter påverkat 

regionens egna mål och 

prioriteringar. 
 

Ej uppfyllt 

Vi har inte kunnat ta del av någon uppföljning eller 

analys av hur de riktade statsbidragens resultat och 

effekter påverkat regionens egna mål och priorite-

ringar.  
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Det sker en återrapporte-

ring av erhållna statsbi-

drag i enlighet med de 

krav som är uppställda. 
 

Av granskningen framgår att det sker en återrappor-

tering av erhållna statsbidrag i enlighet med de krav 

som är uppställda. Region Jönköpings län har inte 

haft några krav på återbetalning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Riktade stats-

bidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. Bidragen betalas ej ut 

med automatik utan måste sökas. SKL har länge drivit frågan om att omvandla riktade 

statsbidrag till generella statsbidrag. I ekonomirapporten, maj 2018, beskriver SKL att 

”De riktade statsbidragen är värdefulla finansiella tillskott men de riskerar samtidigt att 

motverka en önskad utveckling och förnyelse av verksamheterna i kommuner och lands-

ting”. SKL har i tidigare Ekonomirapporter beskrivit de negativa effekter och problem 

som de anser att de riktade statsbidragen kan orsaka – inte minst att de ökar administrat-

ionen, skapar undanträngningseffekter och problem med planering, styrning och priorite-

ring lokalt och regionalt. 

I revisorernas Revisionsplan 2018 anger revisorerna att det finns risk att medel som in-

kommer som riktade statsbidrag används för fel verksamhet och att Region Jönköpings 

län inte kan återrapportera i enlighet med regelverket. 

Med utgångspunkt i SKL:s kritik har regionens revisorer beslutat att genomföra en 

granskning av regionens styrning och uppföljning av dessa bidrag. 

2.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om Regionstyrelsen säkerställt att de ansökta rik-

tade statsbidragen används på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

2.3. Revisionskriterier 
Kommunallagen 6 kap § 7 

Budget med verksamhetsplan 2018 

Regionens styrande dokument som är relevanta för granskningen  

2.4. Kontrollmål 
Det finns en tydlig struktur och process för värdering och ställningstagande avseende 

vilka riktade statsbidrag regionen söker. 

Det finns en tydlig koppling mellan krav och inriktning på de riktade statsbidrag regionen 

ansökt om och regionens egna mål och värderingar.  

Det sker en uppföljning av att statsbidrag använts för avsett ändamål. 

Det sker en uppföljning och analys av hur de riktade statsbidragens resultat och effekter 

påverkat regionens egna mål och prioriteringar. 

Det sker en återrapportering av erhållna statsbidrag i enlighet med de krav som är upp-

ställda. 
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2.5. Metod och avgränsning 
Inom ramen för granskningen har två riktade statsbidrag valts ut för att verifiera uppfölj-

ning och återrapportering av erhållna statsbidrag.  

 Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för 

kvinnors hälsa 2017-2019  

 Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 2017-2018 - En profess-

ionsmiljard 

Vi har genomfört intervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör samt fö-

reträdare för processen kring riktade statsbidrag. 

Vi har granskat följsamhet till rutiner och riktlinjer i hanteringen av statsbidragen. 

Vi har tagit del av följande dokument: 

 Budget och verksamhetsplan 2018 

 Årsredovisning 2017 

 Processbeskrivning 

 Överenskommelser avseende de två utvalda stadsbidragen 

 Protokoll 

 Handlingsplaner 

 Återrapporteringar 

 Utdrag av ekonomiska rapporter  

 

Faktauppgifterna i rapporten har sakgranskats av hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomi-

direktör samt hälso- och sjukvårdsstrateg. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Struktur och process för hantering av statsbi-
drag 

3.1.1. Iakttagelser 

Processen kring administration av de riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården 

samordnas inom avdelningen för Folkhälsa och sjukvård (FS). Särskilt ansvariga för pro-

cessen är ekonomidirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören tillsammans med chef för 

FS stab. Ansvaret för planering och genomförande av projekt/aktiviteter ligger på led-

ningen för respektive verksamhetsområde. I intervjuerna beskrivs att den finns en utsedd 

utvecklingschef kopplad till respektive statsbidrag. Utvecklingscheferna håller samman 

arbetet med projekt/aktiviteter utifrån Budget och flerårsplan där statsbidragen ingår. 

Utvecklingscheferna stödjer också de arbetsgrupper som är tillsatta att driva arbetet uti-

från statsbidragen.  

I olika forum sker löpande kontakter och dialoger såväl med SKL som den egna verksam-

heten. Region Jönköpings län är representerat i SKL:s nätverk för överenskommelser med 

staten. Vid dessa nätverksträffar behandlas frågeställningar om ansökningar, redovisning 

och annan information om aktuella statsbidrag. Handläggningen av bidragsansökningar 

hålls samman av Hälso- och sjukvårdsstrateg (chef för FS stab). 

Huvudprincipen är att regionen ansöker om samtliga statsbidrag som är möjliga att söka. 

Det finns enligt intervjuerna sällan några skäl att avstå från att söka riktade statsbidrag. 

De riktade statsbidragen ingår i regionfullmäktiges beslut om budget. I Regionfullmäkti-

ges direktiv till styrelse och nämnder, gällande generella och riktade statsbidrag, framgår 

att ”Regionens prioriteringar utgår från de grundläggande värderingarna, visionen, mål-

bild 2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för generella och riktade statsbidrag 

är att de är en del av finansieringen för Region Jönköpings län.” 

I budgetarbetet har statsbidragen hanterats på så sätt att om regionen uppfyllt villkoren 

för de riktade statsbidragen i den befintliga verksamheten har statsbidragen budgeterats 

som en intäkt på central nivå. Eventuell omfördelning av intäkter till berörd nämnd har 

prövats för varje riktat statsbidrag. I regionstyrelsens förslag till budget 2018 redovisas en 

tabell över pågående riktade statsbidrag 2017-2020 för hälso- och sjukvård som beaktats i 

budget och flerårsplan samt vilka riktade statsbidrag som finns föreslagna i budgetpropo-

sitionen 2018 och hur dessa hanterats i budgetarbetet. Summa i budget 2018 beaktade 

riktade statsbidrag uppgår till 204,0 mnkr, varav tillkommande statsbidrag som föreslås i 

budgetpropositionen 2018 beräknats till 172,6 mnkr. Av de tillkommande statsbidragen är 

68,6 mnkr fördelade till särskilda insatser och uppdrag. I flerårsplanekalkylen ingår samt-

liga statsbidrag i finansieringen utifrån förutsättningen att Region Jönköpings län erhåller 

fullt bidrag. 

Detta förslag till hantering av de riktade statsbidragen återremitterades i samband med 

att budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 behandlades i region-

fullmäktige i november 2017. I december månad godkände regionfullmäktige styrelsens 

förslag till kompletteringar som innebär att 68,6 mnkr av de riktade statsbidragen för 
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2018 fördelas utifrån det ursprungliga förslaget. Resterande del av tillkommande statsbi-

drag, 104,0 mnkr, skulle enligt förslaget behandlas politiskt, utifrån de överenskommelser 

som tecknats mellan SKL och staten och föreläggas regionfullmäktige för beslut. Region-

fullmäktige gav samtidigt ett uppdrag till regionstyrelsen om att återkomma med förslag 

till fördelning mellan olika satsningsområden av de riktade statsbidrag som ännu inte 

fördelats. 

Regionfullmäktige beslutade i mars 2018 att godkänna regionstyrelsens förslag till fördel-

ning av de återstående riktade statsbidragen. Den praktiska hanteringen innebär att de 

riktade statsbidragen budgeteras som intäkt inom regionstyrelsen och efter hand som 

uppdragen tar form och genomförs justeras budgetmedel mellan regionstyrelsen och be-

rörd verksamhet som ska genomföra uppdraget. Ändrings/tilläggsbudget anmäls till 

nämnden som vidaredelegeringsbeslut. En risk som lyftes fram vid intervjuerna, och som 

även SKL påtalat, gäller bidrag som inte är tidsangivna och samtidigt ställer krav på upp-

byggnad av viss verksamhet med ökade kostnader som följd. Det kan innebära svårigheter 

för verksamheterna att hantera en högre kostnadsnivå när bidraget tar slut. 

Nedan redovisas erhållna riktade statsbidrag för 2016 och 2017 som avser överenskom-

melser inom hälso- och sjukvård mellan regeringen och SKL.  

Statsbidrag 2017 

mnkr 

2016 

mnkr 

Kvinnors hälsa primärvård 4,1 4,4 

Jämlik cancervård 14,4 15,3 

Förbättrad förlossningsvård 23,8 13,2 

Professionsmiljard 33,7 33,6 

Psykisk ohälsa 15,9 14,4 

Råd och stöd LSS 3,3 3,3 

Sjukskrivning/rehab 44,3 41,2 

Försäkringsmedicinska utredningar 6,9 9,2 

Tolktjänst 2,2 2,7 

Summa 149,5 138,0 

 

3.1.2. Kontrollmål 

Det finns en tydlig struktur och process för värdering och ställningstagande avseende 

vilka riktade statsbidrag regionen söker. 

3.1.3. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Vi anser att regionen har en god struktur för att erhålla information om befintliga statsbi-

drag. Vi bedömer att regionstyrelsens huvudprincip att söka aktuella riktade statsbidrag 

som är möjliga att söka som ändamålsenlig, då de riktade statsbidragen utgör en värdefull 

inkomstkälla.  
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3.2. Inriktning på statsbidrag i förhållande till 
regionens egna mål och värderingar? 

3.2.1. Iakttagelser 

I regionfullmäktiges direktiv till styrelse och nämnder finns beskrivet hur statsbidrag ska 

hanteras budgetmässigt. Där framgår, som tidigare nämnts, att Regionens prioriteringar 

ska utgå från de grundläggande värderingarna, visionen, målbild 2030 samt de strate-

giska målen.   

Under 2018 har ett nytt, mer systematiskt, angreppssätt formats för att arbeta med upp-

dragen enligt överenskommelserna mellan SKL och staten och utifrån den fördelning som 

är beslutad i regionfullmäktige. Skrivningarna i överenskommelserna anger inom vilka 

områden åtgärderna som landsting genomför ska hålla sig till. Hur detta ska genomföras i 

Region Jönköpings län utifrån överenskommelserna formuleras i handlingsplaner. I 

handlingsplanerna beskrivs arbetssätt/aktiviteter, vad som ska uppnås, hur uppföljning 

ska ske samt hur finansieringen läggs ut i verksamhet. Ett strukturerat arbete med att ta 

fram handlingsplaner har pågått under våren. Arbetsgrupper har bildats och ett antal 

workshops har genomförts för att starta arbetet. Ytterligare workshops har genomförts 

under hösten med syfte att följa upp arbetet med handlingsplanerna och uppnådda resul-

tat. Hälso- och sjukvårdsdirektören leder arbetet och sjukvårdens ledningsgrupp är styr-

grupp och följer arbetet kontinuerligt. Enligt intervjuerna handlar det om att säkerställa 

att arbetet sker i enlighet med överenskommelserna och samtidigt formulera arbetssätt 

och målsättningar utifrån Strategin ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård”. Arbetet fokuserar på 23 utvecklingsområden. Strukturen för arbetet med att inte-

grera strategin med riktade statsbidrag beskrivs på regionens intranät.  

Handlingsplanerna anmäls till regionstyrelsen respektive presidiet, Nämnden för folk-

hälsa och sjukvård.  

Vid intervjuerna nämns svårigheten att inkludera hanteringen av riktade statsbidrag i mål 

och budgetprocessen med avseende på tidsaspekten, då statsbidragen normalt beslutas i 

regeringens höstproposition. Statsbidragens inriktning och omfattning är inte klarlagda 

vid tidpunkten för budgetarbetet. I de handlingsplaner som vi tagit del av och som upprät-

tats under 2018 kan vi notera att det finns en viss koppling till budget och verksamhets-

plan. Exempelvis tillgänglighetsmål som kan kopplas till Patientmiljarden och Barnhälso-

vården och patientsäkerhetsmål som kan kopplas till Kvinnohälsa och förlossning. 

3.2.2. Kontrollmål 

Det finns en tydlig koppling mellan krav och inriktning på de riktade statsbidrag regionen 

ansökt om och regionens egna mål och värderingar. 

3.2.3. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi ser positivt på det utvecklingsarbete som pågår där ambitionen är att budget med verk-

samhetsplan och statsbidragen kopplas till regionens utvecklingsområden. I och med ny 

struktur och upprättande av handlingsplaner har kopplingen till mål och budget blivit 

tydligare. 
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3.3. Sker en uppföljning av att statsbidrag använts 
för avsett ändamål? 

3.3.1. Iakttagelser 

För samtliga riktade statsbidrag har staten krav på landstingen att återrapportera om ge-

nomförda insatser och dess effekter samt lämna ekonomisk redovisning för hur medlen 

använts. Vi har tagit del av lämnad återrapportering för de utvalda stickproven, (se avsnitt 

3.6). 

Enligt uppgifter sker löpande uppföljning av handlingsplaner och projekt/aktiviteter in-

ternt inom verksamheten för att säkerställa att arbetet sker i enlighet med överensstäm-

melserna. Avrapportering sker till sjukvårdsledningen. Hälso- och sjukvårdsdirektör rap-

porterar till nämnden. Regiondirektör och HR-direktör rapporterar till styrelsen när gäl-

ler ”Personalmiljarderna” då detta statsbidrag avser insatser som styrelsen har ansvar för. 

Återrapporter som lämnas till staten anmäls till styrelse respektive nämnd när de skickas 

in. 

Regionfullmäktige får återredovisning genom ordinarie uppföljningsprocess, dvs delårs-

rapporter, verksamhetsberättelser och årsredovisning. 

I regionens årsredovisning 2017 kommenteras och redovisas de riktade statsbidragen 

främst i ett ekonomiskt perspektiv.  

3.3.2. Kontrollmål 

Det sker en uppföljning av att statsbidrag använts för avsett ändamål. 

3.3.3. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Baserat på de dokument som vi tagit del av samt information vi erhållit i intervjuer bedö-

mer vi att det finns en tillfredsställande uppföljning av att statsbidrag använts för avsett 

ändamål.  

3.4. Sker en uppföljning och analys av hur de rik-
tade statsbidragens resultat och effekter påver-
kat regionens egna mål och prioriteringar? 

3.4.1. Iakttagelser 

Vi har inte kunnat ta del av någon uppföljning och analys inom regionen som specifikt 

belyst frågan om de riktade statsbidragens resultat och effekter påverkat regionens egna 

mål och prioriteringar och i så fall på vilket sätt. Vid genomgång av årsredovisningen för 

2017 samt lämnad återrapportering för utvalda stickprov har vi noterat att det finns kopp-

ling till visionen om Ett bra liv i en attraktiv region men det är inte tydligt om exempelvis 

beskrivna aktiviteter och dess nyttoeffekter haft påverkan på måluppfyllelse för regionens 

egna mål.  
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3.4.2. Kontrollmål 

Det sker en uppföljning och analys av hur de riktade statsbidragens resultat och effekter 

påverkat regionens egna mål och prioriteringar. 

3.4.3. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

Vi har inte kunnat ta del av någon uppföljning eller analys av hur de riktade statsbidra-

gens resultat och effekter påverkat regionens egna mål och prioriteringar.  

3.5. Sker en återrapportering av erhållna statsbi-
drag i enlighet med de krav som är uppställda? 

3.5.1. Iakttagelser 

Inom ramen för granskningen har två riktade statsbidrag valts ut för att verifiera uppfölj-

ning och återrapportering av erhållna statsbidrag. Vi har granskat återrapporteringen för 

perioden 2017-01-01 – 2017-12-31. 

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärka insatser för 

kvinnors hälsa 2017-2019  

För att ta del av medlen inom överenskommelsen ska landstingen under perioden 2017-

2019:  

– redovisa vilka insatser medlen använts till, varför insatsen valts och vilken nytta 

insatsen medfört och/eller förväntas att medföra inom förlossningsvården, efter-

vården och övrig hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Redovisningen ska 

innehålla uppgifter om hur stor andel av landstingets medel som använts till insat-

ser som gäller bemanning och bemanningsfrågor.  

– redovisa en uppdaterad bedömning av landstingets kompetensbehov inom för-

lossningsvården och övrig hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa på 1–5 års 

sikt. Redovisningen ska även innehålla en kartläggning och bedömning av vilka 

kompetenshöjande insatser landstinget ser att det har behov av.  

Regionen har, i enlighet med överenskommelsen, redovisat genomförda och påbörjade 

insatser för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 till SKL i februari månad 2018. Redovis-

ningen följer den mall som SKL lämnat till landstingen. En delrapportering med enkät-

svar har lämnats till SKL juni 2017.  

Erhållet bidrag uppgår till 27,9 mnkr, vilket motsvarar statens beslut om utbetalning till 

Region Jönköpings län.  

Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 2017-2018 - En profess-

ionsmiljard 

För att ta del av medlen inom överenskommelsen ska landstingen redovisa vilka åtgärder 

som vidtagits under perioden 2017-2018 inom ramen för överenskommelsens utveckl-

ingsområden och:  
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– redogöra för i vilken omfattning och på vilket sätt sjuksköterskor erbjuds möjlighet 

för att genomgå specialistutbildning,  

– redogöra för hur patientnära verksamheter och medarbetarföreträdare samt pri-

vata verksamheter med offentlig finansiering involveras i arbetet, samt redovisa 

hur landstingen på strategisk ledningsnivå understödjer en utveckling inom områ-

det.  

Ekonomisk redovisning samt redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under perioden 

2017-01-01 – 2017-12-31 har lämnats i februari respektive mars månad 2018. Även en 

delrapportering i form av en enkät har besvarats och inlämnats till Socialstyrelsen. 

Erhållet bidrag uppgår till 33,7 mnkr, vilket motsvarar statens beslut om tilldelning till 

Region Jönköpings län under förutsättning att villkoren i överenskommelsen uppfylls.  

Redovisningen av regionens arbete för ett bättre resursutnyttjande, inom ramen för pro-

fessionsmiljarden är indelade i 4 avsnitt. 

1. Hur understödjer Region Jönköpings län utvecklingen mot ett bättre resursutnytt-

jande? 

2. Prioriterade åtgärder som vidtagits inom respektive utvecklingsområde 

3. Möjliggörande för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. 

4. Involvering av andra aktörer 

 

I inledningen beskrivs att utgångspunkterna för regionens verksamhet är visionen om Ett 

bra liv i en attraktiv region samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin 

egen hälsa. 

3.5.2. Kontrollmål 

Det sker en återrapportering av erhållna statsbidrag i enlighet med de krav som är upp-

ställda. 

3.5.3. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Av granskningen framgår att det sker en återrapportering av erhållna statsbidrag i enlig-

het med de krav som är uppställda. Region Jönköpings län har inte haft några krav på 

återbetalning. 

3.6. Utvalda stickprov 
För att verifiera granskningen har två stickprov valts ut.  

3.6.1. Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och för-
stärka insatser för kvinnors hälsa 2017-2019 

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förloss-

ningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en 

mer jämställd hälso- och sjukvård och sker mot bakgrund av de utvecklingsområden som 

finns inom såväl förlossningsvården som hälso- och sjukvård med betydelse för kvinnors 
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hälsa i övrigt. Satsningen pågår under 2015-2019. De långsiktiga målen med arbetet är att 

föräldrar ska känna sig trygga och uppleva kontinuitet i vårdkedjan, att förlossningsska-

dor ska minska samt att förlossningsklinikers möjligheter att behålla och attrahera perso-

nal ska öka. 

Tilläggsöverenskommelse 2017-2019 som kompletterar gällande överenskommelse (ovan) 

om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvin-

nors hälsa 

Tilläggsöverenskommelse 2018-2019 om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och 

förlossningsvården samt förstärka insatser för kvinnors hälsa. Kompletterar överens-

kommelse 2017-2019. Överenskommelse reglerar HUR pengar som riksdagen beslutat om 

enligt förslag i budgetpropositionen för 2018 förstärker förlossningsvården och kvinnors 

hälsa. 

Statsbidraget Förlossningsvården har behandlats politiskt i linje med de nya rutinerna. På 

regionens intranät beskrivs att syftet med uppdraget för kvinnoklinikerna är ökad till-

gänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för 

kvinnors hälsa; 

• Att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården 

• Förstärka personaltätheten samt i övrigt stärka bemanningen. 

• Hur eftervården är utformad. Motverka att förlossningsskador, identifierar och 

åtgärdar de förlossningsskador som uppstår. 

• Hur vårdkedjan utformats för att skapa en trygg och säker vård för kvinnan i 

samband med graviditet, förlossning och eftervård. 

• Utveckla och/eller ta till sig av de kunskapsstöd som finns inom vårdområdena 

graviditet, förlossning och eftervård. 

• Förbättra neonatalvården 

 

3.6.2. Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 2017-
2018 – En professionsmiljard 

Under 2016 har regeringen och SKL haft en överenskommelse om stöd för bättre resurs-

utnyttjande i hälso- och sjukvården. En överenskommelse inom samma områden har se-

dan tecknats för 2017 och 2018. 655 miljarder kronor är avsedda som stimulansmedel till 

landstingen och 3 miljarder är avsedda medel som får användas för att erbjuda möjlighet 

för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning. Överenskommelsen har varit en del 

av regeringens satsning på den så kallade professionsmiljarden under åren 2016-2018 och 

omfattar områdena  

 IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till inform-
ation för vårdens medarbetare  

 Smartare användning av medarbetarnas kompetens  

 Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning. 
 

Professionsmiljarden har inte behandlats politiskt enligt de nya rutinerna. 
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