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Sammanfattning 
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regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2015 

fastställa budget för de delar av verksamheten som utförs i egen 

regi. 
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förslag till förvaltningens verksamhetsbudgetar som omfattar 
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Regionstyrelsen 

Budget för förvaltningens 
verksamhetsområden 

Förslag till beslut 
 Godkänna redovisade förslag till budgetet för förvaltningens olika 

verksamhetsområden 

 Överlämna verksamhetsområdesbudgetar till respektive nämnd för slutligt 

fastställande 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen och nämnder 

att senast i december 2015 fastställa budget för de delar av verksamheten som 

utförs i egen regi. 

 

Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen och nämnderas 

budgetansvar redovisar regionledningskontoret förslag till förvaltningens 

verksamhetsbudgetar som omfattar även nämndernas ansvarsområden. 

 

Nämnderna kommer att föreläggas respektive verksamhetsområdesbudget i 

januari med möjlighet att om behov föreligger revidera regionstyrelsens beslut.  

Information i ärendet  

Regionfullmäktiges direktiv 
Regionfullmäktige har i budget för 2016 angivit mål för verksamheten och vilka 

förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för 

regionstyrelsens och nämndernas arbete med verksamhetsområdenas budgetar. 

 

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 

Regionstyrelsen och nämnderna har att fatta beslut inom ramen för budget- 

och verksamhetsplan med följande specificering på utgiftsramar  

 

 
Budget 2016 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv o 
attraktivitet (ANA) -232 704 

05 Utbildning -44 630 

051 Folkhögskoleverksamhet -42 264 

052 Högskoleverksamhet -1 750 

053 Gymnasieverksamhet -616 

06 Kultur -137 736 

061 Teater o musikverksamhet -77 253 

062 Museiverksamhet -14 341 

069 Övrig kulturverksamhet -46 143 

08 Allmän regional utveckling -49 208 

081 Näringsliv o turism -16 882 

089 Övrig allmän regional verksamhet -7 826 

089 Regionala utvecklingsmedel -24 500 

91 Politisk verksamhet -1 130 

102 ANA -1 130 

  

Nämnden för folkhälsa- o sjukvård (FS) -8 242 990 

00 Primärvård -1 674 708 

002 Primärvård länet vårdval -1 426 017 

003 Primärvård länet khv bhv -184 931 

006 Primärvård övrigt -51 060 

040 Läkemedel -12 700 

01 Specialiserad somatisk vård -4 997 008 

012 Somatisk länssjukvård egen verksamhet -4 297 862 

013 Somatisk länssjukvård -419 

014 Somatisk rikssjukvård -240 051 

015 Somatisk regionsjukvård -393 413 

016 Somatisk vård projekt statsbidrag 45 778 

040 Läkemedel -111 041 

02 Specialiserad psykiatrisk vård -773 017 

022 Psykiatri länssjukvård egen verksamhet -687 657 

023 Psykiatri länssjukvård -4 211 

024 Psykiatri rikssjukvård -88 938 

025 Psykiatri regionsjukvård -411 

026 Psykiatrisk vård projekt statsbidrag 8 200 

03 Tandvård -231 463 

031 Allmäntandvård vuxna -1 335 

032 Tandvård patienter med särskilda behov -29 787 

033 Allmäntandvård barn -96 005 

034 Specialisttandvård -109 180 

039 Tandvård gemensamt 4 844 

04 Övrig hälso- och sjukvård -566 076 

041 Ambulans o sjuktransporter -162 944 
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042 Sjukresor -64 543 

043 Handikapp o hjälpmedel -114 083 

044 Social verksamhet -883 

045 Folkhälsofrågor -27 313 

047 FOU av hälso o sjukvård -99 680 
048 Hälso- sjukvårdsgemensamma projekt  

                statsbidrag 10 213 
049 Medicinsk diagnostik – särsk uppdrag  ST,  

                 mammografi mm -17 163 

049 Övr hälso- o sjukvård inkl utlandsvård               -89 679 

91 Politisk verksamhet -719 

102 Nämnden för folkhälsa och sjukvård -719 

  

Nämnden för trafik, infrastruktur o miljö (TIM) -726 942 

07 Trafik och infrastruktur -722 698 

071 Kollektivtrafik trafikinfrastruktur -722 698 

08 Allmän regional utveckling -3 100 

089 Utvecklingsmedel -3 000 

91 Politisk verksamhet -1 144 

102 TIM -1 144 

  

Parlamentariska nämnden  

    91 Politisk verksamhet  

         102 Parlamentarisk nämnd -150  

  

Patientnämnden  

    91 Politisk verksamhet  

         102 Patientnämnd -535 

  

Regionstyrelsen (RS) 507 847 

04 Övrig hälso- och sjukvård -44 700 

094 Försäkringsskydd -44 700 

08 Allmän regional utveckling -1 954 

082 Interregional internationell verksamhet -1 954 

91 Politisk verksamhet -40 202 

100 Partianslag Partistöd -12 970 

101 Regionfullmäktige -13 014 

102 Regionstyrelsen -14 218 

96 Allmän service -427 791 

091 Regionledningskontoret -89 081 

092 Regiongemensamt 34 489 

093 IT infrastruktur -75 676 

094 Försäkringsskydd -4 000 

095 Kompetensutveckling -32 081 
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098 Pensioner o arbetsgivaravgift -189 308 

099 LS oförutsett -72 134 

  

98 Fastighetsförvaltning 6 800 

092 Regiongemensamt 6 800 

  

 

Föreliggande utgiftsramar och därtill kopplade verksamhetsmål avser 

regionens samlade åtagande oavsett vem som producerar tjänsten. För de 

delar av verksamheten som utförs i egen regi ska regionstyrelsen och 

nämnderna senast i december fastställa budget för 2015. I budget ska 

konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering. 

 

Mot bakgrund av att fullmäktiges beslut kring reglementen och nämnderas 

ansvar togs så sent som 24 november så redovisas till regionstyrelsen förslag 

som omfattar alla verksamhetsområden. Nämnderna har sedan möjlighet att 

vid första sammanträdet 2016 att konfirmera styrelsens beslut alternativt 

göra förändringar. 

 

Budgetens form 
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från regionens 

övergripande vision, värderingar och strategiska mål arbetar regionen enligt 

modellen ”Balanced Scorecard”. 

 

Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens 

utveckling utifrån fem perspektiv: 

 Medborgare och kund 

 Process och produktion 

 Lärande och förnyelse 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

 

Budgeten har utformats med fokusering på dessa fem perspektiv. För varje 

perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt vilka mått som 

kommer att mätas under året för att fokusera på viktiga förbättringsområden. 

Handlingsplanen uttrycker planerade åtgärder för att nå högre måluppfyllelse  

 

Förslag till verksamhetsområdenas budget framgår av bilagor vilka är baserade på 

underlag som direktör för verksamhetsområden lämnat till regiondirektören. 

Beträffande ekonomiska förutsättningar för genomförande av verksamheten gäller 

de förutsättningar som redovisas i det följande. 
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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 och som ovan redovisats. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte 

att anpassa och effektivisera verksamheten till givna ramar. 

 

Regionstyrelsen är regionfullmäktiges verkställande politiska organ och ska enligt 

kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. 

 

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsen och 

nämndernas uppdrag operativt leder regionens verksamhet i enlighet med 

fastställd budget för regionstyrelse respektive nämnds. Regiondirektören eller den 

som regiondirektören utser ansvarar för att rapportera till regionstyrelse respektive 

nämnd. 

 

Budgeten för verksamhetsområdena är en precisering av regionstyrelsens och 

nämndernas uppdrag till regiondirektören där operativt ansvar fördelas till 

verksamhetsdirektör. Verksamhetsdirektör rapporterar till regiondirektören. 

 

För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med 

sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för 

verksamheten. 

 

Regionstyrelsen och nämnder har att under januari månad fatta beslut om 

delegationsordning. 

 

Förvaltningsbudget för respektive område 

Verksamhetsområden inom nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
 
Åtgärdsplanen 

Mot bakgrund av budgetöverskridanden inom hälso- och sjukvården såväl 2012 

som 2013 så genomfördes i början av 2014 en kartläggning och analys kring 

skillnader i vårdkonsumtion och kostnader jämfört med sektorn i övrig.  Analysen 

visade att regionens hälso- och sjukvårdskostnader översteg förväntat värde enligt 

utjämningssystemet med knappt 80 miljoner kronor. Sett enbart till somatisk vård 

så översteg kostnaderna förväntat värde med 135 miljoner kronor. 

 

Vad gäller vårdkonsumtion så visade analysen att regionens slutenvård var mer 

omfattande än riket (60 fler vårdplatser och fler vårdtillfälle) medan besök i öppen 

vården var färre än genomsnittet i riket, trots ökning de senaste tre åren.  

En uppföljning av analysen applicerad på kostnadsdata för 2014 visar att 

regionens kostnader jämfört med utjämningssystemets förväntade värde har 

förbättrats. För 2014 redovisar regionen en kostnad som ligger under förväntat 

värde med ca 50 miljoner kronor dvs en förbättring med 130 miljoner kronor. En 

omvärdering i utjämningssystemet kring regionens strukturella situation innebär 
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att kostnaderna förväntas ligga högre än 2012 med ca 60 miljoner kronor.  

 

Samtidigt har regionens kostnadsökningar under 2013 och 2014 legat en knapp 

procent under riket vilket motsvarar ca 70 miljoner kronor.  Fortfarande bedöms 

kostnaderna för somatisk vård ligga högre än förväntad värde. 

 

Trots förbättringar relativt sektorn i övrigt så är kostnadsnivån och den 

ekonomiska obalans som nu beräknas överstiga 150 miljoner kronor inte 

långsiktigt hållbar. Behovet av kostnadsanpassning och genomförande av åtgärder 

som redovisats i fastlagd åtgärdsplan gäller även fortsättningsvis.  

 

Den omorganisation som genomfördes 1 februari 2015 har lagt grunden för och 

skapat bättre förutsättningar för en effektivisering av hälso- och sjukvården i 

regionen. 
 

Åtgärdsplanens utgångspunkt och inriktning 

Åtgärdsplanen bygger på budget och verksamhetsplan och den kraftsamling som 

startade 2012 för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader. Kraftsamlingen är 

både ett förhållningssätt i all verksamhet och särskild fokusering inom områden 

där verksamheten kan förbättras och kostnader minskas.  

 

Kartläggning och analys visar att verksamhet i sluten vård är mer omfattande och i 

öppen vård mindre omfattande än i närliggande landsting utan att medicinska 

resultat visar större skillnader. Det talar för att sluten vård och därmed vårdplatser 

och vårddygn kan minska genom att se över och utveckla arbetssätt. 

 

Åtgärdsplan utgår ifrån att:  

 nå bättre hälsa, bättre vård till lägre kostnader  

 engagera medarbetare i utvecklingen av nya arbetssätt 

 arbete på olika nivåer, gemensamt i landstinget, i varje förvaltning och på 

varje arbetsplats 

 tydliga mål, tidsplaner och kontinuerlig uppföljning 

 

Åtgärdsplanen ska stödja arbetet i att ”Från mycket bra till bästa möjliga varje 

gång” inom följande områden 

 Personcentrerad vård 

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning  

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård  

 

Slutenvård och vårddygn behöver minska genom att mer görs i öppen vård, i det 

egna hemmet eller förebyggs. I planen beskrivs minskade kostnader område för 

område och flera av dem innebär att antalet vårddygn minskas så att vårdplatser 

kan minskas.  

 



 

     

2015-11-30 RJL2015/710 

 
 

 

 
Åtgärdsplanens mål 2016 

För att klara en ekonomi i balans finns behov av nya arbetssätt, som kan leda till 

minskning av vårdtillfällen och kostnadsbesparing huvudsakligen genom färre 

årsarbetare. Bedömningen är att antalet årsarbetare inom hälso- och sjukvården 

och regionens olika stödfunktioner måste reduceras i storleksordningen 300 

årsarbetare.   

 

Inom den somatiska vården finns ett behov av minskning med totalt 8 200 

vårdtillfällen i sluten vård. För att lyckas med detta behöver en minskning ske av 

inflödet av patienter till akutsjukvården.  Genom den resursförstärkning som 

fullmäktige beslutat för primärvården beräknas behoven vid ca 3 200 av de totalt  

8 200 vårdtillfällena kunna tillgodoses inom primärvården.    

 

Primärvården får ett utökat ansvar för: 

 Samordning  

– Huvudansvar för kontakt med kommuner 

– Vårdsamordnare, inklusive kommande konsekvenser av 

betalningsansvarslagen 

– Förstärkning av den palliativa vården  

– Samspel med mobila geriatriska team 

– Läkarmedverkan i hemsjukvården 

 Utökad tillgänglighet för att undvika besök på akutmottagningarna 

 Första linjen vid psykisk ohälsa. Strukturer och arbetssätt för psykisk hälsa 

byggs upp kontinuerligt och under 2016 intensifieras framtagandet av ett 

gemensamt metodstöd för primärvården. 

 Särskilt fokusera på vård av kroniskt sjuka 

 ”Hälsa för livet”. En bred ansats för alla åldrar.  

 

Primärvården ska även arbeta proaktivt genom att:  

 Stimulera vårdenheterna till inte bara registrering av hälsovanor utan aktivt 

påverka dåliga hälsovanor innan dessa resulterat i regelrätta sjukdomar. 

 Stimulera vårdenheterna att aktivt uppsöka listade invånare med förväntad 

ökad sjuklighet för att därmed förhindra ytterligare sjukdomsutveckling 

och onödig inläggning på sjukhus  

 

I budget för respektive verksamhetsområde konkretiseras åtgärdsplanen i 

handlingsplaner. Ekonomiskt är målsättningen att åtgärder vid utgången av 2016 

ska vara genomförda så att dessa med helårseffekt 2017 ger en ekonomi i balans. 

För hälso- och sjukvårdsområdena bedöms kostnadsanpassningsbehovet överstiga 

150 miljoner kronor. 

 

 

 
Analys och omdisponering av budget läkemedel specialiserad vård 

Kostnadsutveckling för läkemedel 2015 har varit högre än vad de ekonomiska 
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förutsättningarna medgav. Exklusive patienter med Hepatit-C har kostnaden i riket 

ökat med drygt 5 procent. Inom regionen har kostnaderna ökat något mindre (4,5 

procent). I budget för 2015 avsatte regionen 20 miljoner kronor för nya dyra 

läkemedel. Den faktiska kostnadsökningen beräknas bli 45 miljoner kronor. Det 

innebär att kostnaderna förväntas öka 25 miljoner kronor utöver budget. För att ge 

så rätta förutsättningar som möjligt 2016 har läkemedelskostnaderna analyserats. 

 

Analysen visar på behov av omdisponeringar i förvaltningsbudgetar enligt nedan.  

 

Läkemedel inom smittskyddslagen (SML) där bland annat Hepatit-C ingår har 

kostat mindre än beräknat. Överskottet läggs till potten för nya dyra läkemedel. 

Kostnadsutvecklingen för dessa läkemedel följs kontinuerligt och ny justering kan 

bli aktuell. Under 2016 förväntas patentutgångar inom bland annat psykiatri och 

reumatologi där de ekonomiska konsekvenserna kommer att justeras. 
 

Tabell: Omdisponering av ersättningar efter analys av läkemedelskostnader (tkr) 

Utgiftsområde Ersättning 

Specialiserad somatisk vård, medicinsk vård 20 670 

Specialiserad somatisk vård, kirurgisk vård 3 670 

Övrig hälso- och sjukvård, smittskydd, medicinsk vård -11 720 

Övrig hälso- och sjukvård, läkemedelskommittén 11 720 

Specialiserad somatisk vård, läkemedelskommittén -24 340 

Summa 0 
 
Vårdcentralerna Bra Liv 

Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag 

om valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.  

 

Nivåer på patientrelaterad och övriga ersättningar regleras under kapitel 10 i 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

 

Vårdpengen är 3 430 kr per genomsnittlig invånare plus möjlighet till ytterligare 

750 kr i rörliga ersättningar och uppdrag (t.ex. ST-utbildning).  
 
Medicinsk vård 

Verksamhetsområde medicinsk vård erhåller ersättningar inom utgiftsområdena 

primärvård, specialiserad somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård. 

 
Tabell: Ersättningar till medicinsk vård (tkr) 

Utgiftsområde Ersättning 

Primärvård, barnhälsovård 99 725 

Primärvård, psykisk hälsa barn och unga 13 097 

Specialiserad somatisk vård 1 987 334 

Övrig hälso- och sjukvård, smittskydd 48 199 

Övrig hälso- och sjukvård, ambulans  162 685 

Övrig hälso- och sjukvård, hjälpmedel 1 027 

Summa 2 312 068 
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Kirurgisk vård 

Verksamhetsområde kirurgisk vård erhåller ersättningar inom utgiftsområdena 

primärvård, specialiserad somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård. 
 

Tabell: Ersättningar till kirurgisk vård (tkr) 

Utgiftsområde Ersättning 

Primärvård, kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar  

70 039 

Specialiserad somatisk vård* 2 221 471 

Övrig hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, 

aortascreening 

 

345 

Övrig hälso- och sjukvård, hjälpmedel  38 044 

Summa 2 329 898 
*5 500 tkr avser läkemedel efter beslut om tilläggsbudget i oktober vilket minskar anslaget för 

posten 01 Specialiserad somatisk vård, 040 Läkemedel med samma belopp. 

 

Utöver dessa ersättningar erhåller kirurgisk vård ersättning för verksamhet inom 

vårdval ögon i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag om 

valfrihetssystem, ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. Nivåer på 

patientrelaterad och övriga ersättningar regleras under kapitel 7 i 

förfrågningsunderlaget. 

 
Psykiatri/rehabilitering 

Verksamhetsområde psykiatri/rehabilitering erhåller ersättningar inom 

utgiftsområdena specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatrisk vård och 

övrig hälso- och sjukvård. 
 

Tabell: Ersättningar till psykiatri/rehabilitering (tkr) 

Utgiftsområde Ersättning 

Specialiserad somatisk vård 146 953 

Specialiserad psykiatrisk vård 696 284 

Övrig hälso- och sjukvård, social verksamhet 4 118 

Övrig hälso- och sjukvård, hjälpmedel 26 833 

Summa 874 188 

 
Medicinsk diagnostik 

Medicinsk diagnostiks verksamhet finansieras genom ersättning från vårdgivare 

för diagnostisk service samt fast regionersättning för specificerade uppdrag. 

Regionersättning för screeningverksamhet avser utgiftsområde folkhälsa inom 

övrig hälso- och sjukvård övriga regionersättningar avser utgiftsområde medicinsk 

service.  

 
Tabell: Fast ersättningar till medicinsk diagnostik (tkr) 

Område Ersättning 

Forskning och utveckling 2 570 

ST-läkare 11 090 

Patientnära analyser 1 030 

Screeningverksamhet 16 330 

Hantering av biobank 820 
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Obduktionsverksamhet 1 640 

Totalt 33 480 

 
Tabell: Rörliga ersättningar från vårdgivare (tkr) 

Område Ersättning från vårdgivare Beräknad 

intäkt 

Index 

Prisjustering 

Klinisk fysiologi Avtal/abonnemang/rörlig 

förbrukning 

59 900 2,8 % 

Röntgen Avtal/abonnemang/rörlig 

förbrukning 

350 400 1,8 % 

Laboratoriemedicin Avtal/abonnemang/rörlig 

förbrukning 

317 400 1,7 % 

 

För röntgen så gäller ett intäktstak för de intäkter som kommer från specialiserad 

vård. Intäkter utöver taket blir ett avkastningskrav som läggs regionövergripande. 

Intäktstaket är beräknat utifrån att det genomförs fler röntgenundersökningar i 

regionen jämfört med övriga regioner. Målet för 2016 är att minska antalet med 

4000 undersökningar jämfört med 2015. Det innebär att intäktstaket blir 6,3 mnkr 

lägre jämfört med intäkterna 2015. 

 

Patologin har en högre kostnadsnivå jämfört med övriga regioner/landsting. 

Medicinsk Diagnostik har tagit fram en handlingsplan med åtgärder inom 

nyrekrytering, arbetsmiljö, återrehabilitering och distansgranskning. Åtgärderna 

kommer leda till bättre flöde och ge förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. 
 
Folktandvård 

För allmäntandvård och specialisttandvård har regionfullmäktige godkänt dels 

tandvårdpriser i vuxentandvård och dels en genomsnittlig barntandvårdpeng på 

1 243 kronor per barn.  

 

Utifrån studier genomförda inom folktandvården över hur barns tandhälsa varierar 

i länet ges ersättning för barntandvård utifrån följande differentiering. 

 
Tabell: Barntandvårdspeng 2016 

Barns kommun/kommundelstillhörighet Kr/barn 

Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga 1 546 

Bodafors, Gislaved, Gnosjö, 

Smålandsstenar/Burseryd, Råslätt 

 

1 468 

Övriga 1 126 

 
Tabell: Övriga ersättningar 

Område Belopp 

Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård, 

förskola, grundskola och gymnasium 

       9 551  

 

Anställning av nyutexaminerade tandläkare 

 – ersättning ges för maximalt 12 månader baserat 

på en årskostnad av 769 000  kronor (2016) 

 

      Rörlig  
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Tolkkostnader        1 705 

Läkemedel            570 

 

Specialisttandvård får ersättning för 

- klinisk verksamhet. Avser ersättning för tandvård 

som inte kan finansieras genom intäkter från patient 

och försäkring. 

- Utbildning av specialisttandläkare, fortbildning 

för allmäntandvården, konsultationer och 

samverkan. 

- Forskning och utveckling 

Totalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 180 

 

I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts 

fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan 

finansieras med en särskild ersättning.  

 

Den uppsökande verksamheten samt det nya samverkansuppdraget finansieras 

med en ersättning på 3 775 tkr från bedömningsenheten. 

 
Övrigt 

Av budget för utgiftsområde primärvård barnhälsovård och kvinnohälsovård avser 

919 tkr verksamhet med barnahus. Verksamhetsområdena ersätts för insatser i 

barnahuset från ett centralt ansvar.  

 

För AT-läkare och studierektor inom primärvård finns en budget på 21 234 tkr på 

ett centralt ansvar. I nämndens budget ingår denna post i raden 006 Primärvård 

övrigt.  

 

Verksamhetsområden inom nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet (ANA) 
 
Utbildning och kultur 

Verksamhetsområdet ansvar för verksamheter och utifrån de ersättningar som 

redovisas i det följande.  

 

Verksamhetsområdet svarar för att bereda ärenden och administrera 

bidragsgivning inom området utbildning och kultur.   

Utbildning 

Utav budget på 42 264 tkr för folkhögskolor avser 24 630 tkr folkhögskolor i egen 

regi vid Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola. 

Verksamheten vid Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola finansieras 

med dels en rörlig ersättning och dels en fast ersättning. 
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Den rörliga ersättningen utgör 578 kr per elevvecka och är lika med den som 

gäller för bidrag till rörelseägda folkhögskolor i länet. Veckovolymen uppgår till 

12 600 elevveckor 
 

Tabell: Ersättning folkhögskoleutbildning (tkr) 

Skola Rörlig ersättning/ 

elevvecka 

Fast ersättning 

Sörängens folkhögskola/ 6100 578 kr/ 3 526   5 950 

Värnamo folkhögskola/ 6500 578 kr/ 3 757  11 397 

 

För att Tenhults naturbruksgymnasiums och Stora Segerstads 

naturbruksgymnasiums insatser som regionalt kunskapscenter ges en fast 

ersättning på 616 000 kronor.  

Kultur 

För verksamheter inom kulturområdet ges fasta ersättningar inom följande 

områden. Ersättning inkluderar statsbidrag från kulturrådet. 

  
Tabell: Ersättningar inom kultur (tkr) 

Verksamhetsområde Fast ersättning 

Smålands Musik och Teater 97 883 

Övrig kulturverksamhet, egen regi 14 823 

Summa 112 705 
 

 

Verksamhetsområden inom nämnden för Trafik, infrastruktur och 
miljö (TIM) 
 
Länstrafiken 

Länstrafiken har ansvar för regional kollektivtrafik och serviceresor med mål att i 

ökad utsträckning integrera dessa i den allmänna kollektivtrafiken. 

 

Verksamhetsområdet svarar för upphandling och samordning av serviceresor 

(sjukresor och färdtjänst).  

 
Tabell: Ersättning till Länstrafiken (tkr) 

Område Fast ersättning 

Regional kollektivtrafik inklusive färdtjänst 700 200 

Sjukresor 64 500 

Summa 764 700 

I ersättningar till Länstrafiken ingår resurser för att bereda ärenden som rör 

regional kollektivtrafikmyndighet. 
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Verksamhetsområden inom Regionstyrelsen 
 
Regionledningskontor 

Regionledningskontoret ersätts ur utgiftsområde allmän service/gemensamma 

kostnader med en fast ersättning 89 081 tkr. 

 
Verksamhetsnära funktion 

Verksamhetsområde verksamhetsnära funktion erhåller ersättningar inom 

utgiftsområdena allmän service och inom övrig hälso- och sjukvård delområdena 

folkhälsa, forskning och utveckling av och övrig övrig hälso- och sjukvård. 

 
Tabell: Ersättningar till verksamhetsnära funktion (tkr) 

Utgiftsområde  Ersättning 

Allmän service verksamhetsnära funktion 62 420 

Övrig hälso- och sjukvård, övrigt (smittskydd) 20 044 

Övrig hälso- och sjukvård, folkhälsa 8 410 

Övrig hälso- och sjukvård, FoU Futurum 51 251 

Övrig hälso- och sjukvård, FoU Qulturum 20 638 

Summa 162 808  

 
 
IT-centrum 

Verksamhetsområdet finansieras av dels en fast ersättning för gemensam 

infrastruktur och dels rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system. 

 

Rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system ges av beställande 

verksamhetsområde alternativt genom finansiering ur centralt anslag för 

utveckling av gemensamma system. 

 
Tabell: Finansiering av IT-centrum (tkr) 

Område Finansiering Ersättning, tkr 

Användartjänster Abonnemang 9 722 

Arbetsplatstjänster Rörlig debitering 64 809 

Telefonitjänster Rörlig debitering 16 193 

Infrastruktur- och stödsystem Avtal 5 229 

Systemtjänster Vård IT Avtal 74 386 

Gemensamma system/tjänster IT-pålägg/fast ersättning 70 519 

Nationella systemtjänster Avtal 7 054 

Konsulttjänster Rörlig debitering 38 893 

Övriga tjänster Avtal/abonnemang 13 760 

Totalt  300 565 
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Regionens kostnader för gemensam IT-infrastruktur och telefoni finansieras 

genom ett IT-pålägg. IT-pålägget per användare och år blir 

 6 790 kr för regionens egen verksamhet 

 6 180 kr för privata vårdgivare inom vårdval som även har telefoni 

 3 990 kr för privata vårdgivare inom vårdval som inte har telefoni. 

 

Privata vårdgivare inom vårdval får en lägre kostnad eftersom de inte betalar för 

Heroma och Raindance.  

 
Verksamhetsstöd och service  
Verksamhetsstöd och service finansieras av fast ersättning för specificerade 

uppdrag samt genom ersättning från beställande verksamheter.  
 
Tabell: Finansiering avVerksamhetsstöd och service (tkr) 

Område Finansiering Beräknad 

intäkt 

Index 15/16 

Invånarservice 

1177 Vårdguiden 

Kontaktcenter 

 

Regionersättning 

IT-pålägg 

 

22 594 

11 408 

 

2,7 % 

0,1 % 

Läkemedelsförsörjning 

Sjukhusapotek 

Klinisk farmaci 

 

Abonnemang/rörlig 

debitering 

Abonnemang 

 

238 204 

7 633 

 

2,3 % 

0,1 % 

Inköp 

 

AO-pålägg 11 373 

 

9,8 % 

Materialförsörjning 

 

Rörlig debitering 172 058 1,9 % 

Miljö 

Övergripande 

Miljösamordnare 

 

Regionersättning 

Avtal 

 

4 530 

3 109 

 

-5,6 % 

2,7 % 

Personal 

HR-konsult 

Löneadministration 

 

Avtal 

AO-pålägg 

 

6 993 

12 146 

 

2,7 % 

-14,5% 

Kansliservice Avtal 4 039 2,7 % 

Ekonomi 

Fakturahantering, e-

handel 

Ekonomiadministration 

 

AO-pålägg 

Avtal 

 

5 362 

17 599 

 

-2,5% 

-2,0% 

Hjälpmedelscentralen Abonnemang/rörlig 

debitering 

Regionersättning 

78 712 

4 700 

0,0 % 

0,0 % 

Säkerhet Avtal/abonnemang/rö

rlig debitering 

7 023 2,7 % 

Vårdnära service 

Bårhus 

Övrig vårdnära service 

 

Regionersättning 

Avtal/abonnemang/rö

rlig debitering 

 

4 700  

341 779 

 

 2,7 % 

1,3 % 

 

Länstransporter Avtal/abonnemang/rö

rlig debitering 

43 595 -0,8% 
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Medicinsk teknik Avtal/abonnemang/rö

rlig debitering 

34 217 -4,1 % 

Regionfastigheter 

Hyra/rörlig debitering 

Justering 

komponentmodellen 

Forskning och utveckling 

 

Avtal/rörlig 

debitering 

Avkastningskrav 

Regionersättning 

 

646 495 

-11 800 

2 000 

 

0 % 

 

Totalt  1 668 469  

 

I samband med omorganisationen i början av 2015 överfördes en stor del av 

serviceverksamheter som tillhört sjukvårdsområdena till Verksamhetsstöd och 

service. Prissättningen har varierat mellan de olika sjukhusen inom respektive 

område. Inom medicinsk teknik kommer en enhetlig prismodell tillämpas från och 

med 2016. För länstransporter har enhetlig modell införts från och med oktober 

2015. För vårdnära service kommer en enhetlig prismodell att införas längre fram.  

 

Från den 1 juli 2015 tillhör även Regionfastigheter Verksamhetsstöd och service. 

Omorganisationen medför inte några förändringar i styrmodellen för 

Regionfastigheter. Från och med 1 januari 2016 kommer Energikontoret att 

tillhöra Verksamhetsstöd och service med placering under område miljö. 

Energikontoret ingår inte i tabellen ovan. 

 

Regionens kostnader för gemensam inköpsfunktion, fakturahantering/e-handel 

och löneadministration finansieras av övrig verksamhet genom ett AO-pålägg på 

0,78 procent. 

 

Förändring av utgiftsramar – oförutsedda utgifter med mera 

Regionstyrelsen har befogenhet att under året förändra utgiftsramar till följd av 

oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte behöver eller 

av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige. Ur ramen ska även 

finansieras 

 

 minskade intäkter för elektroniska frikort (införande under 2016) 

 lönepolitiska åtgärder 

 kapitalkostnader för större nyinvesteringar avseende utrustningar 

Regionstyrelsen har att pröva behov av omdisponering av utgiftsramar för politisk 

verksamhet med anledning av pågående arbete kring regionsstyrelsens respektive 

nämndernas ansvar. 

 

Anslaget för oförutsedda utgifter mm uppgår till 72 miljoner kronor. 

 

Beslut dokumenteras i tilläggsbudget som anmäls i regionstyrelsen. Aktuell 

budget med förändringar i tilläggsbudget publiceras på intranätet. 
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Övrigt  
Efter att regeringens budgetproposition behandlats i riksdagen kan förändringar i 

riktade och generella statsbidrag uppstå vilket i så fall föranleder revidering av 

budgeten. 

 

Investeringsbudget 
Utifrån finansiell målsättning om egenfinansiering av investeringar har 

landstingsstyrelsen att i förvaltningsbudgetar godkänna investeringar som inte 

överstiger 5 miljoner kronor.  

 

För akuta eller oplanerade händelser kan regiondirektören fattas beslut om 

investering understiger 1 miljon kronor.  

 

Kapitalkostnader för investeringar finansieras av verksamhetsområdena inom 

anvisade ersättningar. 

Inventarier 
För respektive verksamhetsområde redovisas investeringar i inventarier som 

överstiger 0,5 miljoner kronor. Därutöver anges en ospecificerad ram som 

verksamhetsområdet har möjlighet att disponera för anskaffningar understigande 

0,5 miljoner kronor.  

Fastigheter 
Regionstyrelsen kommer under 2016 att ta ställning till genomförande av ett antal 

objekt som redovisats i budget och där regionstyrelsen ska godkänna utgiftsram.  

Rapportering/uppföljning 
Regiondirektören ska månatligen, i delårsrapporter per april och augusti samt 

i årsredovisning återrapportera hur verksamheten genomförs i förhållande till 

budget och där angivna mål. Rapportering sker till nämnderna och 

regionsstyrelsen. 

 

Regiondirektören ska efter slutförd investering upprätta en slutredovisning 

för investeringsobjekt överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisningen 

görs en avstämning mot beslut av såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga 

effekter av investeringen. 

 

Verksamhetsområdesdirektör rapporterar på motsvarande sätt till 

regiondirektören. 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Stefan Schoultz 
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regiondirektör ekonomidirektör 

 

 

Bilaga: Budgetar för verksamhetsområdena och investeringsbudgetar 
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan  

 Kirurgisk vård 

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé: Kommer att arbetas fram gemensamt i ledningsgruppen 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Bra folkhälsoarbete 

2.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

2.3 Säker hälso- och sjukvård 

2.4 Kostnadseffektiv upphandling 

2.5 Hållbar miljöutveckling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Professionell och förbättringskunskap 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Personcentrerad vård med hög 

tillgänglighet 

 

 

 

 

2.11 Effektiva och ändamålsenliga processer 

2.41 Rätt beteende 

2.51 Klimatsmart Region  

2.52 Klokt resurstänkande 

2.53 Sundlivsmiljö 

 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande i vardagen 

 

4.11 Hög produktivitet 

 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2016 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Personcentrerad 

vård med hög 

tillgänglighet 

 

Kundtillfredsställelse Patient upplevd 

kvalitet (PUK) i 

publika indikatorer i 

nationell patientenkät 

inom specialiserad 

vård och primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning.  

Högre genomsnittligt 

resultat. 

 Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar  

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

operation/åtgärd inom 

60 dagar 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 

 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

Diver 90 % inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Effektiva och 

ändamålsenliga 

processer 

 

Patientsäkerhet – 

antal skador per 1 000 

vårddagar* 

  

Granskning av 50 

journaler 

Minskning  

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning av 

kvinnor och män 

inom tre områden till 

80 % 

2.4 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelningen 

> 90% av alla inköp 
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2.51 Klimatsmart 

Region  

2.52 Klokt 

resurstänkande 

2.53 Sundlivsmiljö 

   

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande i vardagen     

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

kvinnor och män ska 

inte öka i jämförelse 

med samma period 

föregående år 

 Kompetensutveckling

splan 

Heroma Minst 90 % av alla 

kvinnor och män ska 

ha en dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

* resultatet ska ses över tid eftersom det finns en normalvariation mellan enstaka år.  

 

Mätetalen för frisknärvaro, chef och ledarskap samt begränsa beroendet av bemanningsföretag 

kommer fortsätta att följas upp men är inte en del av de övergripande strategiska 

systemmätetalen. 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2016 
Kirurgisk vårds ekonomiska ersättning är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar 

som regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 

2017-2018”   
 

För 2016 är ersättningen 2 329,9 miljoner kronor uppdelat på områdena: 

2 221,5 mnkr för specialiserad somatisk vård (inkl tilläggsbudget för reumatologi 5,5 mnkr),  
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   70,0 mnkr för primärvård och 

   38,4 mnkr för övrig hälso- och sjukvård (flyttning från somatik kirurgi till folkhälsa, aorta 

0,3 mnkr) 

Utöver detta tillkommer ersättning inom vårdval ögon. 

 

 

 

Åtgärdsplanens mål 2016 
 

För att klara en ekonomi i balans finns behov av nya arbetssätt, som kan leda till minskning 

av vårdtillfällen och kostnadsbesparing huvudsakligen genom färre årsarbetare. 

Bedömningen är att antalet årsarbetare inom hälso- och sjukvården och regionens olika 

stödfunktioner måste reduceras i storleksordningen 300 årsarbetare.   

 

Inom den somatiska vården finns ett behov av minskning med totalt 8 200 vårdtillfällen. För 

att lyckas med detta behöver en minskning ske av inflödet av patienter till akutsjukvården.  

Genom den resursförstärkning som fullmäktige beslutat för primärvården beräknas ca 3 200 

av de totalt 8 200 vårdtillfällena kunna tillgodoses inom primärvården.    

 

Primärvården får ett utökat ansvar för: 

 Samordning  

– Huvudansvar för kontakt med kommuner 

– Vårdsamordnare, inklusive kommande konsekvenser av betalningsansvarslagen 

– Förstärkning av den palliativa vården  

– Samspel med mobila geriatriska team 

– Läkarmedverkan i hemsjukvården 

 Utökad tillgänglighet för att undvika besök på akutmottagningarna 

 Första linjen vid psykisk ohälsa. Strukturer och arbetssätt för psykisk hälsa byggs upp 

kontinuerligt och under 2016 intensifieras framtagandet av ett gemensamt metodstöd 
för primärvården. 

 Särskilt fokusera på vård av kroniskt sjuka 

 ”Hälsa för livet”. En bred ansats för alla åldrar.  

 

Primärvården ska även arbeta proaktivt genom att:  

 Stimulera vårdenheterna till inte bara registrering av hälsovanor utan aktivt påverka 

dåliga hälsovanor innan dessa resulterat i regelrätta sjukdomar. 

 Stimulera vårdenheterna att aktivt uppsöka listade invånare med förväntad ökad 

sjuklighet för att därmed förhindra ytterligare sjukdomsutveckling och onödig 

inläggning på sjukhus  

 

I förvaltningsbudget för respektive verksamhetsområde konkretiseras åtgärdsplanen i 

handlingsplaner. Ekonomiskt är målsättningen att åtgärder vid utgången av 2016 ska vara 

genomförda så att dessa med helårseffekt 2017 ger en ekonomi i balans. För hälso- och 

sjukvårdsområdena bedöms kostnadsanpassningsbehovet överstiga 150 miljoner kronor. 
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Verksamhetsplan 2016 Kirurgisk vård 
Verksamhetsplan ska beskriva de aktiviteter som verksamhetsområdet avser genomföra för att 

uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

Samt för områdena:  

 Hållbar miljöutveckling 

 Medarbetare 

Verksamhetsplanen avslutas med en sammanfattning av planens förväntade effekter på 

ekonomin. 

 

God och jämlik vård till alla invånare i hela länet 
Kirurgisk vård blir allt mer specialiserad och vården ska erbjudas med samma goda kvalitet i 

hela länet. Olika typer operationer koncentreras till något eller några av regionens sjukhus. 

Omfördelningen av operationer balanseras för att säkerställa tre akutsjukhus.  Ett system för 

gemensam operationsplanering förbereds för att underlätta effektivt resursutnyttjande i ett mer 

regionövergripande arbetssätt.  

 

För att utveckla verksamhet och hushålla med resurser arbetar klinikerna allt mer som om de 

vore länsklinker. Enheterna inom öron- näs- och halssjukvården bildar länsklinik 1 januari 

2016. Det regionövergripande sättet att arbeta ger också bättre förutsättningar för att trygga de 

kompetenser som behövs för vården. Samtidigt pågår ständigt intensivt arbete för rekrytering 

av bland annat specialistsjuksköterskor och läkare. 

 

Jämlik vård med kortare väntetider är målet för satsningen med standardiserade vårdförlopp i 

cancervården. Kirurgisk vård leder utvecklingsarbetet i regionen och följer den nationella 

planen där ytterligare tio vårdförlopp standardiseras 2016. 

 

Kirurgisk vård arbetar för starkt fokus på medicinska resultat, som en del i uppföljning och 

beskrivning av verksamhet. Planen är att använda SKL:s sammanställning ”Vården i siffror” 

för att följa indikatorer över tid och jämföra mot andra enheter. 

 

Ledarskap spelar en viktig roll i utveckling av verksamhet. Särskilt en ny organisation 

behöver arbeta för att stärka den gemensamma inriktningen. Utöver ledning och 

kommunikation i linjeorganisationen samt verksamhetsområdesövergripande chefsmöten, 
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planerar Kirurgisk vård att samla alla sina chefer till en strategidag våren 2016. 

 

En stor utmaning är att minska kostnaderna med 75 miljoner kronor till utgången av 2016. 

Kirurgisk vård har vidtagit åtgärder, i linje med regionens åtgärdsplan, som förbättrat 

situationen till exempel med kortare medelvårdtider. Samtidigt ökar antalet patienter som 

söker vård. Det leder till ökad produktion vilket försvårar arbetet med att minska kostnaderna.  

 

I budget 2016 sker en satsning för att förstärka primärvården som bas inom regionen. Detta är 

nödvändigt för att minska inflödet och antalet vårdtillfällen. Verksamheterna inom kirurgisk 

vård har i uppdrag att se över indikationerna för sina diagnoser för att kunna minska besök 

och åtgärder. Under 2016 kommer den palliativa vården att ses över och målet är bland annat 

att minska antalet vårdtillfällen. 

 

Inriktningen är tydlig - kvalitet är strategin för att åstadkomma bättre hälsa och bättre vård till 

lägre kostnad. 

 

Aktiviteter 
Personcentrerad vård  
Patienter ska involveras bättre och bli mer av medskapare i sin egen vård. Åtgärder omfattas 

bland annat av individuell vårdplanering, 1177, webbtidbokning och journal via nätet.   

 Inom arbetet med standardiserade vårdförlopp, SVF, involveras patienten tydligt från 

start. Vårdförloppet gås igenom och planen diskuteras med patienten. Arbetssättet 

överensstämmer väl med intentionerna i nya patientlagen. 

 ERAS – vårdprogram kolonkirurgi och rektalkirurgi. Programmet innebär bland annat 

att läkare går igenom målvårdtid med patienten och sjuksköterska ger 

patientundervisning enligt checklista. 

 Den nationella patientenkäten görs våren 2016 för somatisk vård. Enkäten fångar 

patienternas erfarenheter av ett specifikt besök eller vårdtillfälle. Mätningen ger andel 

positiva respektive negativa svar på en femgradig skala. Det är en omstart och tidigare 

mål mätt i patientupplev kvalitet, PUK, gäller inte längre. När det gäller svarsfrekvens 

är målet fortfarande att öka den i jämförelse med föregående mätning. 

 

 Första linjens chefer i samarbete med etikombud bedriva etikarbete på enhetsnivå  

 

Barnkonventionen 

Handlar om barn och unga som brukare, patient och anhöriga. Projekt pågår för att värna 

barnens perspektiv. 

 Barnombud finns på alla kliniker. 

 Exempelvis onkologkliniken utvecklar sitt bemötande av barn som närstående till 

svårt sjuka. 

 

E-hälsa/Webbtidbok  

 Ökad användning av webbtidbokning inom exempelvis; ögonverksamheten som varit 

pilot och KK för bokning av förlossningsvisning och receptförnyelse. Arbete pågår 

inom strålbehandlingen på onkologkliniken. Under 2016 ska arbetet intensifieras med 

en plan för hur e-tjänster ytterligare kan införas i verksamheten. 

 Ökad användning av 1177 vårdguiden, arbete pågår för enhetlig patientinformation. 

Bra exempel finns inom kvinnohälsovården och urologkliniken. 
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 Journal via nätet och fortsatt utveckling av dokumentationsprocessen.  

 Provtagningstjänster för de fyra vanligaste diagnoserna (4D)  

 Individuella vårdplaner via Internet  

 

Prevention och planering av nästa steg 

 Prioriterade områden för 2016 är ökad kunskap, god resultatåterkoppling, att sprida 

goda exempel och förbättringsarbeten. Kirurgisk vård arbetar fortlöpande med att 

utveckla och sprida goda exempel. 

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår att 

riskpatienter är informerade. Händelseregistreringar sker i Senior Alert.  

  

Sluta röka inför operation  

 Den regiongemensamma strukturen för rökstopp i samband med operation är införd 

och ska tillämpas på alla opererande verksamheter. Rökande patienter får remiss till 

tobaks avvänjare och inom ortopedi bokas operationstid först när patienten varit rökfri 

i minst fyra veckor. 

 

Tillgänglighet  

 Tillgängligheten inom Kirurgisk vård är på en nivå som delvis uppfyller regionens mål 

under ett kalenderår. Problem att hålla tidsramarna uppstår under sommar och 

julperioderna och påverkar tillgängligheten en eller flera månader efter. Totalt sett är 

det enskilt största problemet de rekryteringsbrister som finns inom 

operationsenheterna, vilket medför att befintliga salar inte kan utnyttjas optimalt. 

Under 2015 och enligt planering för 2016 fortgår försök att rekrytera nödvändig 

personal för att på så sätt kunna optimera produktionen. Regionen köper cirka 600 

operationer från privata utförare årligen. Målet är att under 2016 kunna utföra allt i 

egen regi. Om rekryteringarna är lyckosamma bör detta vara möjligt. Andelen som 

erhåller sitt besök eller sin operation inom 60 dagar är vid jämförelse med tidigare år 

en konstant variabel under året, på samma sätt som det varit tidigare år, med en god 

tillgänglighet mars- maj och oktober-december. 

 

 Ett viktigt redskap för att kunna hantera behovet är kapacitets- och 

produktionsstyrning (KPS). Under 2016 kommer regionen att intensifiera arbetet kring 

detta. Kirurgisk vård medverkar. 

 

Samverkan  

 Samverkan med kommunerna och primärvården   

 Skapa förståelse om patientens nuvarande väg och kontakter genom vården samt 

kunskap om, och förståelse för, andras kompetens i vårdkedjan.  

 Samverkansmodellen Esther införs i hela länet.  

 

Patientsäkerhet  

 Säker vård – alla gånger och de 16 fokusområdena  

 Medicinska resultat – utvecklingsarbete pågår för att skapa en utdatamodul i intranätet 
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för presentation av medicinska resultat från bland annat kvalitetsregister. 

 Strama ett länsgemensamt arbete och mötesplatser för att minska vårdrelaterade 

infektioner och anändandet av antibiotika i diagnosområden där det finns risk att de 

överanvänds samt förbättra precisionen av användandet av antibiotika i de operativa 

processerna.  

 Struktur för patientsäkerhetsdialoger kommer att utvecklas i nya organisationen. 

 

Ungdomsmottagningar  

 Under 2016 prövas arbetsformer  

 Om statlig finansiering ges utökas målgruppen till ungdomar upp till 25 år.  

 

Minska under-, över- och felanvändning  
Kunskapsstyrning  

 Utveckling av kliniskt kunskapsstöd för specialistsjukvården  

 Kirurgisk vård ser ett behov av att på regionnivå utreda effekter av medicinska 

prioriteringar. 

 I samverkan med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt 

vårdnivå.  

 Delta i kvalitetsregister samt följa resultat och täckningsgrad och i relevanta fall 

genomföra förbättringsprojekt. 

 

Cancerprocessen  

 Standardiserade vårdförlopp cancer - arbeta aktivt med den nationell satsning för 

kortare ledtider i cancervården.   

 Onkogenetisk mottagning  

 

Omfördelning av opererande verksamhet  

 Fördelning och koncentrering av opererande verksamheter på regionens tre sjukhus. 

Ett stort omfördelningsarbete har planerats och till vissa delar genomförts under 2015. 

Arbetet kring detta fortgår under 2016. Ett arbete med att se över indikationer för olika 

operativa ingrepp har samtidigt påbörjats.  

 

Koncentrering av mottagningar 

 Ambitionen är att koncentrera verksamheter i större utsträckning för en effektiv god 

vård. Exempel finns inom gynekologi.  

 

Vårdplatser  

 Pröva behov av ”patienthotell”   

 Under 2015 har en reduktion av drygt 30 disponibla vårdplatser genomförts. Arbetet 

med detta kommer att effektanalyseras under vintern 2016 och därefter kommer en ny 

bedömning att göras kring var det är möjligt att ytterligare reducera. 

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Läkemedelsanvändning  

 Genom följsamhet till ett antal fastställda kriterier uppnås en kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning.  

 Monitorera användning av dyra läkemedel. 

 Genom samverkan med nationella nätverk säkerställa kostnadseffektiv användning av 
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läkemedel. 

 

Från sluten till öppenvård  

Omställning till poliklinisering sker inom flera områden: 

 Ett stort antal operationer har flyttats till dagkirurgi och arbetet fortsätter 2016. Målet 

är att samtliga operationer där det är möjligt ska ske i dagkirurgi.  

 Utredningar kan ske polikliniskt i större omfattning. 

 Onkologin har ett större antal inneliggande patienter där palliativ vård bedrivs. Om 

annan vårdform skulle vara möjlig att finna för denna grupp skulle onkologens behov 

av slutenvårdsplatser minska påtagligt. Detta kräver dock ett regiongemensamt arbete 

och är inte något som Kirurgisk vård själva kan genomföra. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård  

Jämlik hälsa och vård  

 Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika 

grupper, t ex kvinnor och män.  

 Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat 

uppföljning av resultat. Under 2016 vidareutvecklas arbetet med fokuspatienter. 

 För en jämlik hälsa och vård sprids goda exempel i hela regionen så att invånarna kan 

erbjudas ”best practise” där de söker vård.  

 

Hållbar miljöutveckling  
 Kirurgisk vård strävar efter att minska miljöpåverkan av sin verksamhet. Med stöd 

från miljösamordnarna kommer detta arbete att fortsätta under 2016 utifrån regionens 

mål inom området. 

 

 

Medarbetare  
Kompetens  

Arbetet inom medarbetarområdet måste samordnas inom regionen. 

 Arbetsfördelning mellan sjuksköterskor och andra yrkesgrupper; undersköterskor, 

arbetsterapeuter, apotekare sker enligt konceptet Rätt använd kompetens (RAK). 

Roller och ansvar tydliggörs vilket skapar trygghet i det dagliga arbetet. Detta bidrar 

till en bättre arbetsmiljö samt till att resurser används på bättre och kostnadseffektivt 

sätt.  

 Jouröversyn 

 Inskolning för nya sjuksköterskor struktureras. Fokus är på att lära sig de praktiska 

aspekterna i yrket för att bli trygg i sin sjuksköterskeroll. Detta skapar bättre 

arbetsmiljö samt höjer attraktiviteten.  

 Studielön ger möjlighet att säkra kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor. 

Kirurgisk vård ska arbeta aktivt med urval. 

 Verksamhetsområdet ska arbeta enligt en strukturerad plan för att minska 

sjukfrånvaro. Det startar med att utifrån kartläggning av sjukskrivna identifiera 

möjliga åtgärder för att stödja sjukskrivna till återgång i arbetet samt åtgärder för att 

förebygga sjukfrånvaro. 

Samarbetet med AME gällande sjukskrivna stärks med gemensam genomgång av 

aktuella sjukskrivningsärenden och utformning av handlingsplaner. 
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 Ett gemensamt och mer strukturerat arbetsmiljöarbete utvecklas genom att införa 

systematiska arbetsmiljöplaner på samtliga enheter. 

 Heltid som norm senast 2018  

 

 
Ekonomi i balans  
Inom framför allt den specialiserade somatiska vården finns en ekonomisk obalans där 

effekter av de fem områdena för bättre hälsa och bättre vård ska ge förutsättningar för en 

lägre kostnad. I tabellen nedan sammanfattas de åtgärder som ska bidra till en lägre kostnad. 

I den övre delen av tabellen anges planerade volymförändringar i antal. Därefter redovisas 

de sammanlagda ekonomiska konsekvenserna.  

 

Område Nuläge 

(årsgenomsnitt 

2015)   

Slutet av 2016 

(årsgenomsnitt 

2017) 

Förändring 

Antal disponibla 

vårdplatser 

321  -50 eller fler 

Antal vårdtillfällen 25 800 21 000 -4 800 

Antal 

öppenvårdsbesök 

457 000 461 800 +4 800 

Antal årsarbetare  1 890 1 790 -100 

Antal hyrläkare 7 3 -4 

Annat    

 

När det gäller nettokostnaden utgör budget/ersättning målvärdet. 

 

Kirurgisk vårds verksamhet är till största delen inom området somatisk vård. En ekonomi i 

balans för detta utgiftsområde kommer inte att uppnås under 2016. Planer för hur det ska ske 

till 2017 års ingång redovisas nedan.  

 

Kirurgisk vård får ersättning för verksamhet inom vårdval ögon i enlighet med 

förfrågningsunderlaget enligt lag om valfrihetssystem, ”Ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län”. Nivåer på patientrelaterad och övriga ersättningar regleras under kapitel 7 i 

förfrågningsunderlaget. 

 

 Mnkr 

Nettokostnad enl beslutad budget 2016 2 330 

Nettokostnad enl prognos 2016 före 

besparingar 

-2 426 

Beräknad obalans/besparing 2016 - 96 

 

Samtliga MPG och kliniker inom verksamhetsområdet arbetar med att ta fram planer på 

förändringar som leder till lägre kostnader. Arbetet fortgår kontinuerligt och har bland annat 

presenterats under höstens verksamhetsdialoger och på MPG-forum. 

 

Verksamhetsområdet har under 2015 arbetat med en samlad bedömning av möjligheter att 

minska antalet vårdplatser baserad på beläggningsnivåer tertial 1 2015. I bedömningen har 

hänsyn tagits till skillnader mellan angivet antal disponibla vårdplatser och det antal 
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fastställda vårdplatser som kliniken har. Hittills har verksamhetsområdet identifierat 

möjligheter att minska 38 vårdplatser (inklusive ortopedkliniken på Ryhovs minskning under 

2014). Bedömningen är gjord utifrån det antal fastställda platser som enheten har i relation till 

beläggningen. Alla minskningar ger dock inte ekonomisk effekt om det inte går att justera 

bemanningen. Detta gäller framförallt kvinnoklinikerna. Den ekonomiska effekten av ovan 

redovisade neddragningar beräknas till cirka 9 miljoner kronor, främst genom en minskning 

av 16,4 årsarbetare. 

 

Kvinnoklinken i Eksjö kommer att minska sin hyra då mottagningen i Nässjö, som inte varit 

bemannad under en period, avvecklas. Inom ögonklinikerna pågår arbetet med övergång till 

läkemedel som ger bibehållen effekt till lägre kostnad.  

 

Hittills planerade vårdplatsreduceringar och andra besparingar har inte reducerar kostnaderna 

i tillräcklig omfattning utifrån förliggande helårsprognos tertial 2 2015. Ytterligare åtgärder 

kommer att behövas. Verksamhetsområdet fortsätter att arbeta aktivt med verksamhets-

planerna för att realisera hela besparingen. Det är tydligt att för att nå hela vägen måste 

verksamhetsområdet, i enlighet med regionens övergripande strategi, minska antalet sluten-

vårdstillfällen för att därmed kunna minska antalet vårdplatser på ett så omfattande sätt att 

flera vårdavdelningar kan stängas. Detta krävs för att få en möjlighet att minska antal 

årsarbetare och hyra på ett sätt så att en ekonomi i balans kan uppnås vid ingången av 2017.  

 

Specifikation av 

besparingar, mnkr 
Effekt 2016 Effekt 2017 

Besparing årsarbetare 9 53 

Besparing inhyrd personal 3 11 

Annan besparing 1 4 

Besparing läkemedel 15 20 

Hyror 1 8 

Förväntat tillskott 

familjecentraler 
5 5 

Effekt av förändrade 

patientavgifter och e-frikort 
  -3 

Total besparing 34 96 

 

Anvisning för uppföljning 

Planerade förändringar ska läggas in som målvärden i översikten (rapport i Diverportalen) 

för att kontinuerligt kunna följas (gäller de områden som finns i översikten). När det gäller 

nettokostnaden utgör budget/ersättning målvärdet. 

 

Kirurgisk vård 
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan  

Medicinsk vård   

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé: Tillsammans skapar vi hälsa 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Bra folkhälsoarbete 

2.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

2.3 Säker hälso- och sjukvård 

2.4 Kostnadseffektiv upphandling 

2.5 Hållbar miljöutveckling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Professionell och förbättringskunskap 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Personcentrerad vård med hög 

tillgänglighet 

 

 

 

 

2.11 Effektiva och ändamålsenliga processer 

2.41 Rätt beteende 

2.51 Klimatsmart Region  

2.52 Klokt resurstänkande 

2.53 Sundlivsmiljö 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande i vardagen 

 

4.11 Hög produktivitet 

 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2016 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Personcentrerad 

vård med hög 

tillgänglighet 

 

Kundtillfredsställelse Patientupplevd 

kvalitet (PUK) i 

publika indikatorer i 

nationell patientenkät 

inom specialiserad 

vård och primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning 

Högre genomsnittligt 

resultat 

 Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar  

Nationella 

väntetidsdatabasen 

 

80% inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

operation/åtgärd inom 

60 dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80% inom 60 dagar 

 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

Diver 90% inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Effektiva och 

ändamålsenliga 

processer 

 

Andel kvinnor och 

män bland 

förstagångsföräldrar 

som genomgått 

hälsosamtal 

Diver Hälsosamtal är 

utförda för 50% av 

målgruppen 

 Patientsäkerhet – 

antal skador per 1 000 

vårddagar* 

  

Granskning av 50 

journaler 

Minskning  

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning av 

kvinnor och män 

inom tre områden till 
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80% 

2.4 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelningen 

> 90% av alla inköp 

2.51 Klimatsmart 

Region  

2.52 Klokt 

resurstänkande 

2.53 Sundlivsmiljö 

   

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande i vardagen  Utbildningstid   

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90% av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

kvinnor och män ska 

inte öka i jämförelse 

med samma period 

föregående år 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90% av alla 

kvinnor och män ska 

ha en dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

* Resultatet ska ses över tid eftersom det finns en normalvariation mellan enstaka år.  

 

Mätetalen för frisknärvaro, chef och ledarskap samt begränsa beroendet av bemanningsföretag 

kommer fortsätta att följas upp men är inte en del av de övergripande strategiska 

systemmätetalen. 
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Ekonomisk ersättning i budget 2016 
Medicinsk vårds ekonomiska ersättning är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar 

som regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 

2017-2018”   

 

För 2016 är ersättningen 2 317 miljoner kronor uppdelat på områdena: 

   1 987,3 mnkr för specialiserad somatisk vård,  

     112,8 mnkr för primärvård  

     211,9 mnkr för övrig hälso- och sjukvård 

 

 

 

Åtgärdsplanens mål 2016 
 

För att klara en ekonomi i balans finns behov av nya arbetssätt, som kan leda till minskning 

av vårdtillfällen och kostnadsbesparing huvudsakligen genom färre årsarbetare. 

Bedömningen är att antalet årsarbetare inom hälso- och sjukvården och regionens olika 

stödfunktioner måste reduceras i storleksordningen 300 årsarbetare.   

 

Inom den somatiska vården finns ett behov av minskning med totalt 8 200 vårdtillfällen. För 

att lyckas med detta behöver en minskning ske av inflödet av patienter till akutsjukvården.  

Genom den resursförstärkning som fullmäktige beslutat för primärvården beräknas ca 3 200 

av de totalt 8 200 vårdtillfällena kunna tillgodoses inom primärvården.    

 

Primärvården får ett utökat ansvar för: 

 Samordning  

– Huvudansvar för kontakt med kommuner 

– Vårdsamordnare, inklusive kommande konsekvenser av betalningsansvarslagen 

– Förstärkning av den palliativa vården  

– Samspel med mobila geriatriska team 

– Läkarmedverkan i hemsjukvården 

 Utökad tillgänglighet för att undvika besök på akutmottagningarna 

 Första linjen vid psykisk ohälsa. Strukturer och arbetssätt för psykisk hälsa byggs upp 

kontinuerligt och under 2016 intensifieras framtagandet av ett gemensamt metodstöd 
för primärvården. 

 Särskilt fokusera på vård av kroniskt sjuka 

 ”Hälsa för livet”. En bred ansats för alla åldrar.  

 

Primärvården ska även arbeta proaktivt genom att:  

 Stimulera vårdenheterna till inte bara registrering av hälsovanor utan aktivt påverka dåliga 
hälsovanor innan dessa resulterat i regelrätta sjukdomar. 

 Stimulera vårdenheterna att aktivt uppsöka listade invånare med förväntad ökad sjuklighet 
för att därmed förhindra ytterligare sjukdomsutveckling och onödig inläggning på sjukhus  

 

I förvaltningsbudget för respektive verksamhetsområde konkretiseras åtgärdsplanen i 

handlingsplaner. Ekonomiskt är målsättningen att åtgärder vid utgången av 2016 ska vara 

genomförda så att dessa med helårseffekt 2017 ger en ekonomi i balans. För hälso- och 

sjukvårdsområdena bedöms kostnadsanpassningsbehovet överstiga 150 miljoner kronor. 
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Verksamhetsplan 2016 Medicinsk vård 
 

 

Verksamhetsplanen ska beskriva de aktiviteter som verksamhetsområdet avser genomföra för 

att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

Samt för områdena:  

 Hållbar miljöutveckling 

 Medarbetare 

Verksamhetsplanen avslutas med en sammanfattning av planens förväntade effekter på 

ekonomin. 

 

Aktiviteter 
(G = gemensam aktivitet inom regionen) 

 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård. 

- Samarbete mellan Centrum för personcentrerad vård (GPCC), medicinklinikerna och 

de geriatriska klinikerna i länet. 

- Breddinförande för all personal på medicinklinikerna och de geriatriska klinikerna 

ska ske 2016. Därefter spridning till övriga kliniker. 

- Utvidga arbetet med egenmedicinering för inneliggande patienter. 

 Förverkliga den nya patientlagen genom att arbeta personcentrerat  

 Via den nationella patientenkäten fånga patienternas erfarenheter av ett specifikt 

besök eller vårdtillfälle. 

- Egna mätningar på klinik-/enhetsnivå, till exempel via patientenkäter 

- Lyfta upp en patientberättelse på varje ledningsgruppsmöte 

- Vidareutveckla vårdplanering som leds av arbetsterapeut. Sker i dag i 

vårdplaneringsteamet och på geriatriska kliniken på Höglandssjukhuset och på 

medicinkliniken på Värnamo sjukhus. 
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- Samverkansmodellen Esther sprids i hela länet (vidareutveckla samarbetet med 

kommun och primärvård) 

 Första linjens chefer i samarbete med etikombud bedriva etikarbete på enhetsnivå 

 

Barnkonventionen  

Följande områden har ett särskilt fokus: 

 Barn och unga som brukare, patient och anhörig 

 Samverkan inom och mellan regionen, kommunerna och idéburna organisationer hålls 

levande genom bland annat Barndialogen 

 Styrgruppen för barnkonventionen gör ett barnbokslut för hela länet som en del i 

årsredovisningen  

 

E-hälsa/webbtidbok 

 Journal via nätet och fortsatt utveckling av dokumentationsprocessen. 

- Stickprovskontroller av journalers läsbarhet för patienter 

- Utbildning för AT-läkare i hur man dokumenterar 

- Arbete för att minska dubbeldokumentation 

 

 Öka användningen av webbtidbokning och de olika tjänster som finns där. 

- Samtliga mottagningar ska kunna erbjuda sina patienter möjlighet att se sina bokade 

tider och boka (både nybesök och återbesök), omboka och avboka tider via 1177 

Vårdguidens e-tjänster. 

- Vidareutveckla vårdplanering via distansöverbryggande teknik 

- Undersöka möjliga områden för användning av telemedicin 

- Breddinförande av fotoremiss till hudkliniken vid hudtumörfrågeställning 

 

 Provtagningstjänster via nätet 

- Klamydia: ökat antal prover 

 Individuella vårdplaner via internet  

 Ökad användning av 1177 Vårdguiden och e-tjänsterna 

- Ständiga påminnelser om rätt väg att söka vård 

- Ny informationskampanj om rätt väg att söka vård 

 

Prevention och planering av nästa steg 

Vårdprevention  

 Prioriterade områden för 2016: ökad kunskap, god resultatåterkoppling, sprida goda 

exempel och förbättringsarbeten. 

- Arbeta aktivt med resultat från infektionsverktyget. Infektionskliniken ska göra 

genomgångar en gång per månad gällande VRI. 

- Stora insatser kring hälsosamtal och vaccinering av nyanlända 

- Satsning på behandling av latent TB hos barn och vuxna 

- Fortsatt arbete med Senior Alert 

- Minska undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar genom 

fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med utskrivningsprocessen. 

- Fortsatt utveckling av mobila geriatriska team i nära samarbete med kommuner och 

primärvård. 

- Geriatriken i regionen ska arbeta aktivt med CGA (comprehensive geriatric 

assessment) 
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- Apotekare i vården 

- Sprututbytesprogrammet som startas i samarbete mellan infektionskliniken, 

missbrukarvården och socialtjänsten blir viktigt för att få in intravenösa missbrukare i 

behandling och förebygga blodsmitta som hepatit C. 

- Följsamhet till nytt nationellt barnhälsovårdsprogram 

- Aktivt arbete på barnmottagningarna gällande barnfetma 

- Hälsosamtal för alla förstagångsföräldrar. Mål: 50 procent 

- Prevention av STI: information i skolorna, hög tillgänglighet – webben, öppna STI- 

mottagningar och screening för gonorré i samråd med smittskyddsläkaren. 

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår att 

riskpatienter är informerade. Händelseregistreringar sker i Senior Alert. 

 

Tillgänglighet 

 Samtliga verksamheter ska uppnå regionens tillgänglighetsmål för besök och åtgärd 

årets samtliga månader.  

- Väntetidssamordnare rapporterar och följer varje vecka upp väntetider och åtgärder 

på kliniknivå.  

- Mätning och kontinuerlig uppföljning av fyratimmarsmålet på akutmottagningarna. 

- Utredning om en eventuell akutläkarorganisation kommer att genomföras. 

- Deltagande i kampanjer om att söka vård på rätt nivå 

- Aktivt arbete med förbättrade arbetssätt på akutmottagningarna 

- Ambulans ska nå 80 procent av invånarna inom 20 minuter vid prio 1-larm. Mäts via 

Paratus. 

 

 Utveckla kapacitets- och produktionsplanering 

- Hudkliniken arbetar med kapacitets- och produktionsplanering. 

- Kardiologin på regionnivå planeras att gå in i kapacitets- och produktionsplanering. 

- Spridning till övriga enheter planeras på sikt. 

- Utveckla modell för processinriktad kostnadsanalys  

 

Samverkan  

 Samverkan med kommunerna och primärvården genom att ingå och vara aktiv i två av 

tre strategigrupper; Barn och unga respektive Äldre   

 Skapa förståelse för patientens nuvarande väg och kontakter genom vården samt 

kunskap om, och förståelse för, andras kompetens i vårdkedjan. 

 Samverkansmodellen Esther införs i hela länet. 

 Daglig styrning finns på alla tre sjukhusen. 

 Ambulansverksamheten arbetar med patientstyrningsdokumentet VISAM i samverkan 

med länets kommuner. 

 Sårnätverk/Rikssår för samarbete mellan primärvård, specialiserad vård och kommun 

 Samverkan med kommunen kring hudcancerprevention: nätverk för NO-lärare, 

utbildning av solinformatörer) 

 Samverkan med psoriasisföreningarna i regionen: kunskapsöverföring, tillsyn av 

ljusbehandlingsanläggningarna 
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Barnhälsovården (primärvården)  

Säkerställa följsamhet till nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Områden med särskilt 

fokus: 

 Hälsovinster genom att behålla universella förebyggande program; skydds- och 

riskfaktorer  

 Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och 

uppväxtmiljö. Tidig upptäckt – tidiga insatser. 

 Hälsofrämjande levnadsvanor 

 Ytterligare utveckla teamsamverkan både inom barnhälsovården/familjecentralerna 

och med andra aktörer 

 

Barn och ungas hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa (primärvården) 

 Barnhälsovården och förskolan fortsätter under 2016 utvecklingsarbetet för att stärka 

samverkan kring tidig upptäckt och tidiga insatser för de små barnen. 

 Barn- och ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk problematik kommer att 

vara fullt utbyggd i regionen 2016. 

 

Patientsäkerhet 

 Säker vård – alla gånger och de 16 fokusområdena utgör basen.  

 Strama – ett länsgemensamt arbete och mötesplatser för att minska vårdrelaterade 

infektioner och användandet av antibiotika i diagnosområden där det finns risk att de 

överanvänds samt förbättra precisionen av användandet av antibiotika i de operativa 

processerna.  

- Infektionskliniken kommer att övervaka alla clostridiefall på regionens sjukhus.. 

 Patientsäkerhetsdialoger kommer att genomföras i alla verksamheter. 

 Införa Gröna korset i alla verksamheter 

 Pilotprojekt på medicinkliniken i Eksjö med apotekare som är involverade i 

läkemedelshanteringen i vården. 

 Utskrifter i realtid på alla tre akutmottagningarna (akuta diktat) 

 Översyn av synergiarbetet i området 

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Kunskapsstyrning  

 Utveckling av kliniskt kunskapsstöd för specialistsjukvården 

- MPG-/processgrupper skapar regionövergripande arbetssätt 

- Ambulanssjukvården inför ett beslutsstöd för vård och transport till rätt vårdnivå. 

 Tillsammans med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt 

vårdnivå 

 Delta i kvalitetsregister samt följa resultat och täckningsgrad 

 Följa nationella riktlinjer om de är implementerade i regionens riktlinjer. 

 Fortsatt arbete med kompetensutveckling av primärvården kring hudcancerdiagnostik 

 

 

 

Cancerprocessen  

 Standardiserade vårdförlopp – arbeta aktivt med den nationell satsning för kortare 

ledtider i cancervården.  
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 Införande av standardiserat vårdförlopp för malignt melanom, lungcancer och maligna 

blodsjukdomar. 

 Lungcancer och maligna blodsjukdomar: resultat och täckningsgrad följs i INCA-

registret. 

 Hemtagning från Universitetssjukhuset i Linköping vid vård och behandling av 

maligna blodsjukdomar 

 Långtidsuppföljning av barn med cancer. 

 

Palliativ vård  

 Fortsatt utveckling 

- Gemensam workshop för slutenvård, primärvård och kommuner 2 februari 2016. 

Akutprocessen  

 Rätt patient till akutmottagningen  

 

Ambulanssjukvård  

 Gemensamma riktlinjer och arbetssätt i hela länet  

 För att möta det ökande antalet primär- och sekundärtransporter kommer ett nytt 

arbetssätt med en så kallad lättvårdsambulans att införas. 

 

Minska under-, över- och felanvändning  

 Värdeskapande diagnostik: samarbete i MPG med Rådet för värdeskapande medicinsk 

diagnostik.  

 Översyn av provtagningspaket på hudkliniken 

 Översyn av provtagningspaket på akutklinikerna 

 
Läkemedelsanvändning   

 Genom följsamhet till ett antal fastställda kriterier uppnås en kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning och förskrivning av behandlingshjälpmedel. 

- Regionövergripande arbete i MPG-grupper 

- Samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen 

 Följa nationella riktlinjer kring ordnat införande av nya dyra läkemedel, till exempel 

hepatit C-läkemedel, nya cancerläkemedel och biologiska läkemedel. 

 Utbildning läkemedel och äldre 

 

Från slutenvård till öppenvård  

 Mobila team 

 Virtuella vårdplatser 

 Ökad dagvård 

 Rehabilitering i hemmiljö, till exempel efter stroke. 

 Akuta öppenvårdsbesök på mottagning kort efter besök på akutmottagningen. Kan 

ersätta inläggning. 

 Eventuell flytt av osteoporosmottagningar från slutenvård till primärvård 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

Jämlik hälsa och vård  

 Förbättringsarbeten uppmärksammar på skillnader i behandling och resultat mellan 

olika grupper. 
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- Inventera arbetet kring HBTQ-certifiering 

- Kartlägga eventuella skillnader mellan män och kvinnor i lungcancerprocessen och 

hjärtsjukvården 

 Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat 

uppföljning av resultat. 

 Barn som vårdas på sjukhus ska vårdas i barnvänliga miljöer och av personal med 

utbildning i barnsjukvård. 

 För en jämlik hälsa och vård sprids goda exempel i hela regionen så att invånarna kan 

erbjudas ”best practice” där de söker vård.  

- En större jämlikhet för patienter med icke ST-höjningsinfarkter i länet. 

Förbättringsarbete pågår. Positiva resultat syns redan. 

- En öppenvårdsbarnmottagning per länsdel leder till ökad tillgänglighet och 

kompetens. 

- En sammanhållen geriatrisk mottagning i Eksjö leder också till ökad tillgänglighet 

och kompetens. 

 Undersöka förutsättningar för gemensam mottagning för hud och ÖNH i regionens tre 

hudverksamheter. 

 

 

Hållbar miljöutveckling 
 Mäta tjänsteresor med privat bil under 2016 i syfte att få ett underlag till eventuella 

åtgärder för 2017 

 Utreda tjänsteresandet under 2016 i syfte att ta fram åtgärder för att minska dessa 

under 2017 

 Inte öka mängden brännbart avfall jämfört med 2015 

 Förekomst av särskilt farliga kemiska produkter (utfasningsprodukter) ska inte öka 

jämfört med 2014. Målvärde: 0 

 Ett förbättringsförslag i Synergi avseende händelsekategori Miljösäkerhet per klinik 

och år. 

 Öka andelen möten som genomförs via videokonferens/Lync 

 

 

Medarbetare  
Kompetensförsörjning   

 Framtidens vårdavdelning – RAK. Arbetsfördelning mellan sjuksköterskor och andra 

yrkesgrupper; undersköterskor, arbetsterapeuter, apotekare. 

 Jouröversyn 

- Översyn av beredskapslinjer inom dialys 

- Införa hematologisk beredskapslinje i regionen 

 Utreda en eventuell akutläkarorganisation 

 Fördjupad introduktion för sjuksköterskor införs i hela Medicinsk vård 

 Revidering av lönekriterier 

 Översyn av schemamodeller 

 Regionövergripande anställningar prövas i vissa fall 

 Kompetensutvecklingsstege införs för sjuksköterskor  

 Arbetsmiljö: friskvårdsombud i verksamheterna 

 Heltid som norm senast 2018  
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Ekonomi i balans 
Inom framför allt den specialiserade somatiska vården finns en ekonomisk obalans där 

effekter av de fem områdena för bättre hälsa och bättre vård ska ge förutsättningar för en 

lägre kostnad. I tabellen nedan sammanfattas de åtgärder som ska bidra till en lägre kostnad. 

I den övre delen av tabellen anges planerade volymförändringar i antal. Därefter redovisas 

de sammanlagda ekonomiska konsekvenserna.  

 

Område Nuläge 

(årsgenomsnitt 

2015)   

Slutet av 2016 

(årsgenomsnitt 

2017) 

Förändring 

Antal disponibla 

vårdplatser 

463 413 -50 

Antal vårdtillfällen 29 400 26 000 - 3 400 

Antal 

öppenvårdsbesök 

204 000 224 300 20 300 (10%) 

Antal årsarbetare  2 178 2 078 - 100 

Antal hyrläkare 11 5 -6 

 

 

 

 Mnkr 

Nettokostnad enl beslutad budget 2016 -2 312 

Nettokostnad enl prognos 2016 före 

besparingar 

-2 422 

Beräknad obalans/besparing 2016 -110 

 

Verksamhetsområdet beräknar att minska kostnaderna (besparing) med 75 mnkr 2016. 

Återstående obalans (35 mnkr) kommer att åtgärdas under 2017. 

 

Specifikation av besparingar, mnkr Effekt 2016 Effekt 2017 

Besparing årsarbetare  -51  -75  

Besparing inhyrd personal -8 -8 

Annan besparing -16 -27 

   

Total besparing -75 -110 
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Budget 2016 med verksamhetsplan  

Psykiatri och rehabilitering   

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:   
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Bra folkhälsoarbete 

2.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

2.3 Säker hälso- och sjukvård 

2.4 Kostnadseffektiv upphandling 

2.5 Hållbar miljöutveckling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Professionell och förbättringskunskap 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Personcentrerad vård med hög 

tillgänglighet 

1.12 Gott bemötande 

 

 

 

 

 

2.11 Effektiva och ändamålsenliga processer 

2.21 Rätt beteende – läkemedel 

2.41 Rätt beteende – avtal 

2.51 Klimatsmart Region  

2.52 Klokt resurstänkande 

2.53 Sundlivsmiljö 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande i vardagen 

3.12 Aktivt inhämta kunskap om patienters 

och kunders behov 

3.13 Forskning och utveckling i klinisk 

patientnära områden 

 

4.11 Hög produktivitet 

 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2016 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Personcentrerad 

vård med hög 

tillgänglighet 

 

Kundtillfredsställelse Patientupplevd 

kvalitet i publika 

indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård  

Högt genomsnittligt 

resultat i kommande 

nationella 

jämförelser.  

 Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 30 dagar  

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

90 % inom 30 dagar 
 

 Faktisk väntetid till 

besök inom barn och 

ungdomspsykiatri -

andel flickor och 

pojkar som erhållit 

nybesök inom 30 

dagar från 

remissdatum 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

90 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid för 

utredning inom barn 

och ungdomspsykiatri 

– andel flickor och 

pojkar som påbörjat 

en utredning eller en 

åtgärd inom 30 dagar 

från beslutsdatum 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

90 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

neuropsykiatrisk 

utredning. Andel män 

och kvinnor som 

påbörjat utredning 

inom 60 dagar 

 90% inom 60 dagar 

 

 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

Diver 90 % inom 4 timmar 
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Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Effektiva och 

ändamålsenliga 

processer 

 

Användning av samt 

analys av resultat i 

nationella 

kvalitetsregister  

 90%  täckningsgrad 

 

2.21 Rätt beteende - 

läkemedel  

Förskrivning 

läkemedel 

 Avvikelsen från 

riksgenomsnittet max 

5% för ett antal 

utvalda läkemedel,  

t ex neuroleptika. 

 

2.41 Rätt beteende - 

avtal 

Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelningen 

> 90% av alla inköp 

2.51 Klimatsmart 

Region  

2.52 Klokt 

resurstänkande 

2.53 Sundlivsmiljö 

   

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande i vardagen Lära av förbättrings-

möjligheter 

Månadsrapport från 

synergi 

Rapporterade 

avvikelser per faktisk 

årsarbetare ska öka 

3.11 Lärande i vardagen  Genomförda och 

dokumenterade 

förbättringsarbeten 

 Att det sker inom 

samtliga 

verksamheter 

3.12 Aktivt inhämta 

kunskap om patienters 

och kunders behov 

Synpunkter från 

patienter och kunder 

Synergi Öka jämfört med 

2015 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Ökad produktivitet Cosmic/Diver? Genomsnittligt antal 

patientbesök per 

medarbetare ska öka.  

 Minskade kostnader 

för bemannings-

företag  

Ekonomirapporter 

från Diver 

Kostnaderna för 

hyrläkare ska 

successivt avta och 

upphöra under 2016. 
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Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

kvinnor och män ska 

inte öka i jämförelse 

med samma period 

föregående år 

 Kompetensutveckling

splan 

Heroma Minst 90 % av alla 

kvinnor och män ska 

ha en dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

 

 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2016 
Psykiatri och rehabiliterings ekonomiska ersättning är verksamhetens medel att nå mål och 

inriktningar som regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2016 och 

flerårsplan 2017-2018”   

 

I rehabiliteringsutredningen finns förslag att klinikanslutna rehabiliteringsresurser inom 

medicinsk och kirurgisk vård överförs till den nya rehabiliteringsorganisationen. Beslut sker 

efter det att risk- och konsekvensanalyser har genomförts varefter flytt av verksamhets kan 

ske till område psykiatri och rehabilitering. Ekonomiska konsekvenser beaktas löpande under 

året i dialog mellan berörda områden. 

 

För 2016 är ersättningen 874,2 miljoner kronor uppdelat på områdena: 

696,3 mnkr för specialiserad psykiatrisk vård,  

147,0 mnkr för specialiserad somatisk vård och 

  31,0 mnkr för övrig hälso- och sjukvård 
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Åtgärdsplanens mål 2016 
 

För att klara en ekonomi i balans finns behov av nya arbetssätt, som kan leda till minskning 

av vårdtillfällen och kostnadsbesparing huvudsakligen genom färre årsarbetare. 

Bedömningen är att antalet årsarbetare inom hälso- och sjukvården och regionens olika 

stödfunktioner måste reduceras i storleksordningen 300 årsarbetare.   

 

Inom den somatiska vården finns ett behov av minskning med totalt 8 200 vårdtillfällen. För 

att lyckas med detta behöver en minskning ske av inflödet av patienter till akutsjukvården.  

Genom den resursförstärkning som fullmäktige beslutat för primärvården beräknas ca 3 200 

av de totalt 8 200 vårdtillfällena kunna tillgodoses inom primärvården.    

 

Primärvården får ett utökat ansvar för: 

 Samordning  

– Huvudansvar för kontakt med kommuner 

– Vårdsamordnare, inklusive kommande konsekvenser av betalningsansvarslagen 

– Förstärkning av den palliativa vården  

– Samspel med mobila geriatriska team 

– Läkarmedverkan i hemsjukvården 

 Utökad tillgänglighet för att undvika besök på akutmottagningarna 

 Första linjen vid psykisk ohälsa. Strukturer och arbetssätt för psykisk hälsa byggs upp 

kontinuerligt och under 2016 intensifieras framtagandet av ett gemensamt metodstöd 
för primärvården. 

 Särskilt fokusera på vård av kroniskt sjuka 

 ”Hälsa för livet”. En bred ansats för alla åldrar.  

 

Primärvården ska även arbeta proaktivt genom att:  

 Stimulera vårdenheterna till inte bara registrering av hälsovanor utan aktivt påverka 

dåliga hälsovanor innan dessa resulterat i regelrätta sjukdomar. 

 Stimulera vårdenheterna att aktivt uppsöka listade invånare med förväntad ökad 

sjuklighet för att därmed förhindra ytterligare sjukdomsutveckling och onödig 

inläggning på sjukhus  

 

I förvaltningsbudget för respektive verksamhetsområde konkretiseras åtgärdsplanen i 

handlingsplaner. Ekonomiskt är målsättningen att åtgärder vid utgången av 2016 ska vara 

genomförda så att dessa med helårseffekt 2017 ger en ekonomi i balans. För hälso- och 

sjukvårdsområdena bedöms kostnadsanpassningsbehovet överstiga 150 miljoner kronor. 
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Verksamhetsplan 2016 Psykiatri och rehabilitering 
 

Budget och verksamhetsplan har till syfte att utmana oss i verksamheterna att utveckla den 

vård vi bedriver att fungera ännu bättre med behovet hos länets invånares i fokus. Vår 

gemensamma målbild bör vara att "invånaren ska få den hjälp han/hon behöver när han/hon 

behöver den". Målen i budgeten är i vissa avseenden utmanande sett till dagens situation. 

Detta har till syfte att visa på att vi gemensamt behöver göra mer genomgripande förändringar 

för att ha en chans att nå målen. Målsättningen är att närma sig målen under 2016. För att 

kunna följa en kontinuerlig positiv utveckling under året kommer mätetalen att följas 

månadsvis.  

Ett grundläggande synsätt i regionen är att verksamhetsutveckling finansieras genom 

frigörande av resurser via rationaliseringar med stöd av förbättringsarbete. 

 

Verksamhetsplan ska beskriva de aktiviteter som verksamhetsområdet avser genomföra för att 

uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

Samt för områdena:  

 Hållbar miljöutveckling 

 Medarbetare 

 

1. Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Ta ansvar för att förbättra den somatiska hälsan hos personer med psykisk sjukdom 

och förväntad överdödlighet. T ex genom insatser i hälsoförebyggande arbete och 

levnadsvanor. Särskilt projekt initieras under 2016 för att implementera åtgärder som 

stödjer den enskilde att förbättra bland annat; fysisk aktivitet, daglig struktur, kost och 

läkemedel.  

 

 Cancerrehabilitering: Utveckla samarbetet såväl inom regionen som inom den sydöstra 

sjukvårdsregionen för att erbjuda alla patienter med cancer och deras närstående 

rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser. 
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 Teambedömning på akutstrokeenhet. Målsättningen är att 90% av strokepatienterna 

ska teambedömas inom 24 h oavsett helgdagar.  

 

 Utarbeta och införa videoinstruktionsfilm som stöd till patienten i rehabprocesserna.  

  

 Via den nationella patientenkäten fånga patienternas erfarenheter av ett specifikt 

besök eller vårdtillfälle 

 

 Första linjens chefer i samarbete med etikombud bedriva etikarbete på enhetsnivå 

 

 Utveckling av ett forskarnätverk inom verksamhetsområdet 

 

 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

 

 Förverkliga den nya patientlagen genom att arbeta personcentrerat 

 

 Sprida och etablera arbetssätt för personer med egen erfarenhet för att fungera som 

stöd för patienter i verksamheten samt länk mellan patient och ledning 

 

E-hälsa/Webbtidbok 

 Journal via nätet och fortsatt utveckling av dokumentationsprocessen. 

 Öka användandet av Webbtidbokning och de olika tjänster som finns där. 

 Individuella vårdplaner via Internet  

 Ökad användning av 1177 vårdguiden och e-tjänsterna 

 

 

2. Prevention och planering av nästa steg 

Vårdprevention  

 Prioriterade områden för 2016 är ökad kunskap, god resultatåterkoppling, sprida goda 

exempel och förbättringsarbeten. 

 

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår att 

riskpatienter är informerade. Händelseregistreringar sker i Senior Alert. 

 

Tillgänglighet 

 Samtliga verksamheter genomför kontinuerlig uppföljning av tillgänglighet och vidtar 

åtgärder för att nå uppsatta mål.  

 Utveckla arbetssätt för att nyttja våra resurser/kapacitet för förbättrad tillgänglighet.  

 

Samverkan  

 Samverkan med kommunerna och primärvården genom att ingå och vara aktiv i en av 

tre strategigrupper; Psykiatri och missbruk  

 Skapa förståelse om patientens nuvarande väg och kontakter genom vården samt 

kunskap om, och förståelse för, andras kompetens i vårdkedjan. 

 Samverkansmodellen Esther införs i hela länet. 

 

Patientsäkerhet 
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 Säker vård – alla gånger och de 16 fokusområdena utgör basen. 

 

 Fortsatt utveckling av patientsäkerhetskulturen, t ex genom införande av ”Gröna 

korset” samt patientsäkerhetsdialoger enligt en regiongemensam modell med relevanta 

sammanställningar och återföring 

 

Rehabilitering  

 Skapa jämlik rehabilitering inom den specialiserade sluten- och öppenvården, samt 

samla rehabiliteringsresurser på ett resurseffektivt sätt 

 

 Skapa en jämlik rehabiliteringsmedicinsk dagvård på tre geografiskt spridda platser i 

länet 

 

 Skapa ett kompetenscentrum för rehabilitering och försäkringsmedicin som stöd till 

både specialistsjukvård, primärvård och kommun 

 

3. Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Kunskapsstyrning  

 Utveckla samt vid behov utarbeta regiongemensamma rutiner och riktlinjer.  

 

 Delta i utveckling av kliniskt kunskapsstöd för specialistsjukvården såväl inom Region 

Jönköpings län som inom den sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

 Tillsammans med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt 

vårdnivå. 

 

 Årlig analys och handlingsplan utifrån resultat och täckningsgrad i de nationella 

kvalitetsregistren.  

 

Allmänpsykiatrin  

 Utveckling av psykiatrins processinriktade arbetssätt har resulterat i att fyra 

processgrupper kommit igång, ytterligare någon processgrupp beräknas starta under 

2015. Målsättningen är att processerna skall vara jämlika i länet avseende god 

tillgänglighet och följsamhet till behandlingsriktlinjer.  

 

 Neuropsykiatrin är en av psykiatrins länsövergripande processer. Inom området ska 

arbetssätten utvecklas för att korta köerna för utredning samt korta ledtiden för 

utredningsförloppet.  

 

Rättspsykiatri 

 Utreda om enheten i Jönköping helt ska inriktas mot utslussning och slutenvård fullt 

ut köpas av rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.  

 

Riskbruk, missbruk och beroende  

 Inom området riskbruk, missbruk och beroende har en länsöverenskommelse tagits 

fram. Den ligger till grund för lokala riktlinjer. Utredningen om omhändertagande av 
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påverkade personer har lämnat förslag till alternativa lösningar. Arbetet fortsätter nu 

med tilläggsuppdrag att ytterligare utreda omhändertagande av unga påverkade 

personer.   

 

 Under 2016 förväntas beslut om eventuell beroendemottagning i Region Jönköpings 

län. Därefter initieras en ev införandeprocess.  

 

Barn och ungdomspsykiatrin  

 länsöverenskommelse om samverkan kring barn och unga  

 Alla patienter ska ha varit delaktiga i utformandet av en Samordnad Individuell Plan 

(SIP) 

 Tillämpa länsövergripande vårdriktlinjer för ätstörningsbehandling 

 

Habiliteringen  

 Tillgodose ökat behov inom habiliteringen  

 Hämta hem neuropsykiatriska utredningar 

 

Ackreditering 

 Fortsatt CARF-ackreditering för rehabiliteringsmedicinska kliniken. 

 

 Påbörja förarbetet för att 2017 ansöka om ackreditering på ledningsnivå, ASPIRE, för 

ny rehabiliteringsverksamhet 

 

4. Minska under-, över- och felanvändning  
 

Resurseffektiv jourlinje  

 Regionens läkarresurs inom psykiatrin ska användas optimalt. En översyn av 

jourlinjerna görs under första delen av 2016. Därefter genomförs åtgärder.  

 

Resurseffektivt stöd till primärvård genom specialistkonsult 

 Vårdcentralerna i regionen erbjuds regelbundet specialistläkarstöd i form av 

videkonsultation eller konsultation på plats 

 

Läkemedelsanvändning   

 Genom följsamhet till behandlingsriktlinjer uppnås en jämlik, patientsäker och 

kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Arbetssättet som ska tillämpas är utvecklat 

samarbete med apotekare samt läkemedelsdialoger och löpande uppföljning. 

 

Från sluten till öppenvård  

En modern psykiatrisk vård i framkant där slutenvård utnyttjas endast när det ur 

patientsäkerhetsperspektiv är nödvändigt. Målsättningen är att behovet av slutenvårdsplatser 

ska minska jämfört med 2015.  

 

 Mobila psykiatriska team är ett arbetssätt som ska prövas, utvärderas samt ev 

utvecklas i länet under 2016. 
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 Patientstyrd inskrivning för lämplig målgrupp. Pilotprojekt planeras.  

 

5. Snabbare spridning, jämlik vård 

Jämlik hälsa och vård  

 Förbättringsarbeten uppmärksammar på skillnader i behandling och resultat mellan 

olika grupper, t ex kvinnor och män. 

 

 Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat 

uppföljning av resultat.  

 

 För en jämlik hälsa och vård sprids goda exempel i hela regionen så att invånarna kan 

erbjudas ”best practise” där de söker vård.  

 

 Den länsövergripande överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning utgör grunden för lokal samverkan. Den reviderades under 2015 

 

Hållbar miljöutveckling 

 Mäta tjänsteresor med privat bil under 2016 i syfte att få ett underlag till eventuella 

åtgärder för 2017. 

 Utreda tjänsteresandet under 2016 i syfte att ta fram åtgärder för att minska dessa 

under 2017 

 

Medarbetare 

 
 Strategiska kompetensutvecklingsplaner tas fram inom samtliga verksamheter. 

 

 Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram inom samtliga verksamheter. 

 

 Förtydliga roller och funktioner inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), AT och 

ST, samt utveckla samverkan och dialog med högskolor och universitet för att erbjuda 

attraktiva utbildningsplatser med hög kvalitet. 

 

 Heltid som norm senast 2018  

 

 

 

Psykiatri och rehabilitering 
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Budget och handlingsplaner 2016 - Medicinsk diagnostik  

 
 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

 

 

Verksamhetsidé: 
Patienter och kunder får tillgång till en helhet vad gäller Medicinsk diagnostik med bästa 

möjliga bemötande, tillgänglighet och precision. 

För ökad patientsäkerhet, effektivitet och kundnöjdhet arbetar vi med ständiga förbättringar, 

utveckling av metoder och anpassning av utrustning. 

För att säkerställa att Medicinsk diagnostik långsiktigt kan leva upp till behoven är forskning 

och utveckling en självklar del i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund 

 

Process och produktion 

1.1 Nöjda kunder  

 

(patienter, vårdgivare, remittenter, studenter 

m.fl.) 

 

 

2.1 Effektiva vårdflöden 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

2.4 Patientsäker och tillgänglig diagnostik 

och vård 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

 

3.1 Ständig förnyelse 

3.2 Forskning och utveckling i kliniska 

patientnära problemområden 

 

4.1 Ekonomi i balans 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 
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Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Hög tillgänglighet 

1.12 Påverkansmöjligheter för patienter och 

invånare  

1.13 Kundanpassat sortiment/utbud 

1.14 Bra bemötande 

1.15 Dialog med kunder 

1.16 Goda verksamhetsförlagda studier  

1.17 Aktivt arbete kring värdeskapande 

användning 

2.11 Säker och effektiv utrustning 

2.12 Länsgemensamma metoder 

2.13 Aktivt förbättringsarbete i 

processgrupper/mikrosystem 

2.14 Snabb omsättning av FoU 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

2.41 Processutveckling för högre 

tillgänglighet och patientsäkerhet   

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

3.12 Aktivt inhämta kunskap om kunders 

behov 

3.13 Kunskap om omvärlden 

3.21 Utveckling och implementering av nya 

metoder 

3.22 FoU baserat på patienters behov 

4.11 Resursoptimering 

4.12 Ökad affärsmässighet 

4.13 Självkostnadskalkyler 

4.14 God uppföljning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 

5.12 Gott ledarskap 

5.13 Gott medarbetarskap 

5.14 Långsiktig kompetensförsörjning 

5.15 Behovsstyrd kompetensutveckling 
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Mått och mål 2015 Medicinsk diagnostik 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Hög 

tillgänglighet 

Röntgensundersöknin

g inom 30 dagar 

Sammanställd data 

från RIS  

90% inom 14 dagar 

 

 Svarstid inom röntgen Sammanställd data 

från RIS 

90% inom 24 h 

 Undersökning Klin 

fys inom 30 dagar 

Sammanställd data 

från PAF 

90% inom 30 dagar 

 Svarstid inom klinisk 

fysiologi  

Sammanställd data 

från PAF 

90% inom 24 h 

 Svarstider 

laboratoriemedicin 

Respektive 

produktionssystem 

95% av 

rutinkemianalyser 

besvarade inom 1 h  

 Svarstider inom 

patologi 

Rapport från Safir Lis Histopatologi: 

90% inom 10 

kalenderdagar  

1.12 Påverkans-

möjligheter för 

patienter och invånare  

 

Ärenden via Mina 

Vårdkontakter 

Antal ärenden via 

Mina Vårdkontakter 

 

Öka jämfört med 

2015.  

1.15 Dialog med 

kunder 

Dialog med MPG Redovisas av Rådet 

för värdeskapande 

användning 

10 genomförda 

dialoger med MPG 

 Efterfrågad 

internutbildning 

Redovisas av Rådet 

för värdeskapande 

användning 

10 genomförda 

interutbildningar av 

remittentgrupper 

1.17 Aktivt arbete 

kring värdeskapande 

användning 

Färre antal röntgen-

undersökningar per 

invånare  

Produktionsstatistik 

från Diver 

kombinerat med 

invånarstatistik 

Minska röntgenunder-

sökningar med minst 

4 000 jämfört 2015. 

 

Process- och produktionsperspektiv 

2.1 Effektiva 

vårdflöden 

Produktivitet d v s 

förhållande mellan 

insatta resurser 

(personal inkl köpta 

tjänster) och 

produktion.  

Statistik från 

ekonomidiver samt 

produktionsdata från 

Diver. 

 

 

2% lägre än för 2015 

(kostnad/undersökn) 

2.21 Klimatsmart 

landsting 

Utsläppt mängd CO2  

ton 

Statistik från Heroma Tjänsteresor med 

egen bil ska minska 

med 10 % jmf med 

2015, bidrar till 

minskade utsläpp av 

CO2. 
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 Miljöförbättringar  Synergi Ett förbättringsförslag 

i Synergi avseende 

händelsekategori 

Miljösäkerhet per 

verksamhet och år.  

2.23 Sund livsmiljö Antal registrerade 

särskilt farliga 

kemiska produkter 

(utfasningsprodukter)  

Statistik från KLARA Särskilt farliga 

kemiska produkter 

(utfasningsprodukter) 

ska inte öka jämfört 

med 2012.  

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

2.41 Säker och 

tillgänglig diagnostik 

Allvarliga avvikelser Månadsrapport från  

Synergi 

0 

2.41 Säker och 

tillgänglig diagnostik 

Vårdhygien, basala 

hygienrutiner och rätt 

klädd 

Statistik från MOA i 

Diver. 

100% 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 

Genomförda och 

dokumenterade 

förbättringsarbeten 

Intranätet  Att det sker inom 

samtliga 

verksamheter 

 Lära av förbättrings-

möjligheter 

Månadsrapport från 

Synergi 

Rapporterade 

avvikelser per faktisk 

årsarbetare ska öka 

 FoU baserat på 

patienters behov 

Redovisas av 

Medicinsk 

diagnostiks 

Forskningsråd  

 

15 publikationer 

under året 

 

3.12 Aktivt inhämta 

kunskap om patienters 

och kunders behov 

Synpunkter från 

patienter och kunder. 

Synergi Öka jämfört med 

2015 

 

 Delaktiga 

remittenter/patienter/ 

studenter 

Antal genomförda 

förbättringsarbeten 

med remittent-

/patient-/student-

involvering.  

10 st  

 
 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Ekonomi i balans Ekonomisystemet Kostnad ska inte 

överstiga intäkt eller 

budget 

4.11 Resursoptimering Behovsanpassad 

bemanning  

 

Diver Kostnad för 

bemanning, inkl 

köpta tjänster ska 
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 minska 

 

 

4.11 Resursoptimering 

 

 

Minskade kostnader 

för bemannings-

företag  

Ekonomirapporter 

från Diver 

 

Kostnaderna för 

hyrläkare ska 

successivt avta och 

upphöra under 2016. 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte öka 

i jämförelse med 

samma period 

föregående år. 

5.15 Behovsstyrd 

kompetensutveckling 

 

Kompetensutveckling

splan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan  
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Ekonomisk ram i budget 2016 
Medicinsk diagnostik ska inom ekonomiska ersättningar/ramar (intäkter och eventuell budget 

från regionen) nå mål och inriktningar som regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med 

verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 2017-2018” 

 

Medicinsk diagnostiks verksamhet finansieras genom ersättning från vårdgivare för 

diagnostisk service samt fast ersättning för här specificerade uppdrag.  

 
Område Finansiering Kostnad, 

mnkr 
Index 15/16 

 

Forskning och utveckling Regionersättning 
 

2,6 2,7 % 

ST-läkare Regionersättning 
 

11,1 2,7 % 

Patientnära analyser Regionersättning 
 

1,0 2,7 % 

Screeningverksamhet Regionersättning 
 

16,3 2,7 % 

Hantering av biobank Regionersättning 
 

0,8 2,7 % 

Obduktionsverksamhet Regionersättning 
 

1,6 2,7 % 

Klinfys Avtal/abonnemang/rörlig förbrukning 
 

59,9 2,8 % 

Röntgen Avtal/abonnemang/rörlig förbrukning 
 

350,4 1,8 % 

Laboratoriemedicin Avtal/abonnemang/rörlig förbrukning 
 

317,4 1,7 % 

Totalt  761,1  

 

För röntgen så gäller ett intäktstak för de intäkter som kommer från specialiserad vård. 

Intäkter utöver taket blir ett avkastningskrav som läggs regionövergripande. Intäktstaket är 

beräknat utifrån att det genomförs fler röntgenundersökningar i regionen jämfört med övriga 

regioner. Målet för 2016 är att minska antalet med 4000 undersökningar jämfört med 2015. 

Det innebär att intäktstaket blir 6,3 mnkr lägre jämfört med intäkterna 2015. 

 

Patologin har en högre kostnadsnivå jämfört med övriga regioner/landsting. Medicinsk 

Diagnostik har tagit fram en handlingsplan med åtgärder inom nyrekrytering, arbetsmiljö, 

återrehabilitering och distansgranskning. Åtgärderna kommer leda till bättre flöde och ge 

förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag.  

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsplanens mål 2016 
 

För att klara en ekonomi i balans finns behov av nya arbetssätt, som kan leda till minskning 

av vårdtillfällen och kostnadsbesparing huvudsakligen genom färre årsarbetare. 

Bedömningen är att antalet årsarbetare inom hälso- och sjukvården och regionens olika 

stödfunktioner måste reduceras i storleksordningen 300 årsarbetare.   

 

Inom den somatiska vården finns ett behov av minskning med totalt 8 200 vårdtillfällen. För 

att lyckas med detta behöver en minskning ske av inflödet av patienter till akutsjukvården.  
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Genom den resursförstärkning som fullmäktige beslutat för primärvården beräknas ca 3 200 

av de totalt 8 200 vårdtillfällena kunna tillgodoses inom primärvården.    

 

Primärvården får ett utökat ansvar för: 

 Samordning  

– Huvudansvar för kontakt med kommuner 

– Vårdsamordnare, inklusive kommande konsekvenser av betalningsansvarslagen 

– Förstärkning av den palliativa vården  

– Samspel med mobila geriatriska team 

– Läkarmedverkan i hemsjukvården 

 Utökad tillgänglighet för att undvika besök på akutmottagningarna 

 Första linjen vid psykisk ohälsa. Strukturer och arbetssätt för psykisk hälsa byggs upp 

kontinuerligt och under 2016 intensifieras framtagandet av ett gemensamt metodstöd 

för primärvården. 

 Särskilt fokusera på vård av kroniskt sjuka 

 ”Hälsa för livet”. En bred ansats för alla åldrar.  

 

Primärvården ska även arbeta proaktivt genom att:  

 Stimulera vårdenheterna till inte bara registrering av hälsovanor utan aktivt påverka 

dåliga hälsovanor innan dessa resulterat i regelrätta sjukdomar. 

 Stimulera vårdenheterna att aktivt uppsöka listade invånare med förväntad ökad 

sjuklighet för att därmed förhindra ytterligare sjukdomsutveckling och onödig 

inläggning på sjukhus  

 

I förvaltningsbudget för respektive verksamhetsområde konkretiseras åtgärdsplanen i 

handlingsplaner. Ekonomiskt är målsättningen att åtgärder vid utgången av 2016 ska vara 

genomförda så att dessa med helårseffekt 2017 ger en ekonomi i balans. För hälso- och 

sjukvårdsområdena bedöms kostnadsanpassningsbehovet överstiga 150 miljoner kronor. 

 

 

 

Handlingsplan 2016 Medicinsk diagnostik 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
Handlingsplanen beskriver prioriterade aktiviteter som verksamhetsområdet avser genomföra 

för att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Aktiviteterna kan kopplas 

till de fem perspektiven med strategiska målområden; Medborgare och kund, Process och 

produktion, Lärande och förnyelse, Ekonomi samt Medarbetare.  

 

Handlingsplanen inkluderar även aktuella aktiviteter från åtgärdsplanen för att nå bättre hälsa, 

bättre vård och lägre kostnader. Fokusområden för regionens handlingsplaner är:  

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 
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Medborgare- och kundperspektiv  
En viktig del i kundperspektivet är att arbeta med resursoptimering vilket innebär att 

Medicinsk diagnostik ska nyttjas på ett optimalt sätt i vården d v s varken över eller 

underutnyttjas. Detta uppnås exempelvis genom en nära dialog med kunder. För att arbeta 

med detta finns sedan 2012 ett råd för Värdeskapande användning som löpande för dialog 

med kunder.  

 

Samverkan med högskolor och universitet 

 En kontinuerlig dialog och utökad samverkan med högskolor och universitet är viktig 

för att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet.  

 

Tillgänglighet  

Samtliga enheter inom Medicinsk diagnostik ska bedriva ett aktivt arbete för att bibehålla och 

förbättra tillgängligheten. Förutom att landstingets övergripande målsättningar ska uppfyllas 

ska aktiviteter inom området tillgänglighet löpande ske och redovisas enligt kapacitets- och 

produktionsstyrningsmodellen. 

 

 Möjliggöra för remittenter att direktboka tider för undersökning, särskilt med 

anledning av SVF.  

 

 Gemensam metodvalsguide samt patientinformation för remittenter till klinisk 

fysiologi  

 

 Gemensam metodvalsguide samt patientinformation för remittenter till röntgen i 

enlighet med de europeiska riktlinjerna (”iGuide”)   

 

 Inom patologin har en särskild handlingsplan har tagits fram med syfte att förbättre 

tillgänglighet, arbetsmiljö, samt att minska beroendet av hyrläkare. En viktig 

komponent i arbetet är digital patologi. Åtgärderna genomförs under slutet av 2015 

och framgent. 

 

Kunddialog 

Samtliga enheter inom Medicinsk diagnostik ska bedriva en aktiv dialog med kunder. 

Aktiviteter som planeras inför år 2016 är: 

 

 Genomföra patientenkäter enligt en gemensam modell   

 

 Kontinuerlig dialog med kunder kring servicenivåer och åtaganden,  

 

Förbättrad samverkan med primärvården 

Avser att öka värdeskapande användning av den laboratoriemedicinska servicen i 

primärvården.  

 

 Projekt ”Laboratoriemedicins roll i primärvården”, som syftar till att göra en djupare 

analys av laboratoriemedicins roll i primärvården och sätta den i proportion till 

rimlighet och genomförbarhet med avseende på de resurser som finns tillgängliga. 

 

 Översyn av laboratorielokalerna i primärvården, för att i högre grad samlokalisera 
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labben i primärvårdens lokaler. Syftet är att förbättra servicen genom smidigare 

vårdflöden samt att minska lokalkostnaderna.  

 

Process- och produktionsperspektivet 
 

Effektiva vårdflöden: 

Aktiviteter som planeras för att uppnå effektiva produktionsflöden är: 

 

 Förbättra produktions- och kapacitetsstyrning samt arbeta med behovsanpassade 

scheman inom samtliga enheter.  

 

 Förbättrad patient- och remittentsamverkan för effektiva vårdflöden och 

standardiserade arbetssätt, framför allt via FAKTA och SVF 

 

 Förbättrad samverkan mellan verksamheter inom Medicinsk diagnostik inom relevanta 

områden, t ex inom IT, patientsäkerhet, vårdadministration, SVF, kvalitet och KPS.  

 

 Fortsatt utveckling av digital patologi, avseende införandet av såväl nya arbetssätt som 

säker bildhantering och bildlagring.  

 

 Fortsatt arbete inom Nuklearmedicin, såväl avseende upphandling, lokaler, 

kompetensutveckling som samverkan mellan röntgen och klinisk fysiologi. 

 

 Aktivt utvecklingsarbete i en stimulerande förbättringsmiljö i processgrupper/ 

team/mikrosystem inom samtliga enheter  

 

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

resursnyttjande   

 

Patientsäker och tillgänglig diagnostik 

 Projekt ”Förbättrade remisser och svar”, som syftar till att förbättra kvalitén i såväl 

remisser till som svaren från Medicinsk diagnostiks verksamheter, bl a genom att 

införa svarsmallar.    

 

 Projekt ”Uppkoppling av patientnära analysinstrument”, för att öka patientsäkerheten 

samt effektivisera processerna genom att minimera manuella rutiner vid beställning 

och svarsöverföring.  

 

 Fortsatt utveckling av patientsäkerhetskulturen, t ex genom egenkontroller av 

patientsäkerheten i samband med arbetsmiljöronderna samt införande av 

patientsäkerhetsdialoger enligt en regiongemensam modell.   

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 
 

 Fortsatt samverkan med högskolor för att säkra kompetensförsörjning samt för att 

samverka kring utbildningar för kompetensförskjutning.  

 

 Ökad samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. I de fall det är möjligt att dela 

kompetens och ledig kapacitet inom viktiga områden, bl a inom patologi (granskning 
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samt ev gemensam studierektor) och röntgen (distansgranskning samt ev 

joursamverkan) 

 

Ekonomiskt perspektiv: 
Samtliga resurser som finns inom länsverksamheterna ska nyttjas på ett flexibelt och optimalt 

sätt. Detta avser personal, utrustning lokaler osv. Detta är ett ansvar för samtliga chefer och 

medarbetare inom Medicinsk diagnostik   

  

 Resursoptimering: Kontinuerlig anpassning av kapacitet till efterfrågan på kort och 

lång sikt.  

 

 Leda ST-läkare mot specialistområden med kompetens- och kapacitetsbrist och där 

beroende av bemanningsföretag råder, såsom inom mammografi och patologi.  

 

 Självkostnadskalkyler ska upprättas för laboratoriemedicin, klinisk fysiologi samt 

röntgen. Dessa kan utgöra underlag för prissättning men också vara ett viktigt verktyg 

i det fortsatta arbetet med att uppnå god hushållning.  

 

 Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen vilket sker i samverkan med centrala 

ekonomiavdelningen, t ex avseende ny primärvårdsmodell.  

 

 Deltagande i nyckeltalsjämförelser (ex. Nysam, NUDS m.fl) för samtliga enheter inom 

Medicinsk diagnostik. För att lära av resultat och jämförelser tas årlig handlingsplan 

fram och genomförs.  

 

 Uppföljning av verksamheterna enligt beslutade rutiner. Månadsuppföljning sker 

enligt BSC-modellen.  

 

Medarbetarperspektiv 
 Strategiska kompetensutvecklingsplaner tas fram inom samtliga verksamheter. 

 

 Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram inom samtliga verksamheter. 

 

 Kompetensförsörjningsnätverk inom Medicinsk diagnostik bildas med syfte att 

samverka kring frågor rörande kompetensförsörjning och kompetensförskjutning m.m  

 

 Heltid som norm senast 2018  

 

 

 

Medicinsk diagnostik 

 

 

 

Micael Edblom 

Direktör Medicinsk diagnostik 
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan  

Vårdcentralerna Bra Liv  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region” 

Verksamhetsidé:  

 

En bättre hälsa för alla med omsorg, helhet och kvalitet 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för Bra Liv 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

 Läkarkontinuitet 

 

Resultatrelaterad 

ersättning enl vårdval 

 

Patienter >50 år med 

fler än 3 besök ska ha 

samma läkarkontakt 

vid minst 50% av 

besöken 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Kontakt med 

vårdcentralen – andel 

patienter som fick 

kontakt per telefon 

samma dag 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

100 % 

 Väntetid till besök 

hos allmänläkare – 

andel patienter som 

fick komma inom fem 

dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

90 % 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 

Andel kvinnor och 

män bland 40-, 50-, 

60- och 70-åringar 

som genomgått 

hälsosamtal 

Diver Hälsosamtal är 

utförda för 50 % av 

målgruppen. 

2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

Rätt förskrivning av 

antibiotika  

 

Diver Max 150 recept / 

1.000 inv och år 

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård  

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 

 Läkemedels-

genomgång 

 

 

Resultatrelaterad 

ersättning enl. vårdval 

Invånare > 75 år med 

fler än 5 läkemedel 

ges årlig läkemedels-

genomgång 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klok 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

Minska den totala 

förskrivningen av 

läkemedel och 

därmed minska 

miljöpåverkan 

Ekonomisystemet 

 

Kostnader för 

läkemedelsförskriv-

ning ska inte 

överstiga 2,7%  jmf 

2015 (motsvarar 
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ändrat 

kostnadsansvar) 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Positivt resultat  

  Ekonomisystemet Samtliga 

vårdcentraler ska vara 

i ekonomisk balans 

  Diver Förändring av 

årsarbetare jämfört 

med föregående år 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

Läkemedelskostnad 

per invånare ska vara 

i nedre kvartil bland 

länen 

Ekonomisystemet Kostnader för 

läkemedelsförskriv-

ning ska inte 

överstiga 2,7%  jmf 

2015 (motsvarar 

ändrat 

kostnadsansvar) 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90% ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro ska inte 

överstiga 3,5% 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90% ska ha en 

dokumenterad 

kompetensutveck-

lingsplan 
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Ekonomisk ram i budget 2016 
Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag om 

valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.  

 

Ersättningarna är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som regionfullmäktige 

beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 2017-2018”.  

 

Nivåer på patientrelaterad och övriga ersättningar regleras under kapitel 10 i ”Primärvård 

inom vårdval i Jönköpings län”. 

 

Vårdpengen är 3.430 kr per genomsnittlig invånare plus möjlighet till ytterligare 750 kr i 

rörliga ersättningar och uppdrag (t.ex. ST-utbildning).  

 
 

 

 

 

Åtgärdsplanens mål 2016 
 

För att klara en ekonomi i balans finns behov av nya arbetssätt, som kan leda till minskning 

av vårdtillfällen och kostnadsbesparing huvudsakligen genom färre årsarbetare. 

Bedömningen är att antalet årsarbetare inom hälso- och sjukvården och regionens olika 

stödfunktioner måste reduceras i storleksordningen 300 årsarbetare.   

 

Inom den somatiska vården finns ett behov av minskning med totalt 8 200 vårdtillfällen. För 

att lyckas med detta behöver en minskning ske av inflödet av patienter till akutsjukvården.  

Genom den resursförstärkning som fullmäktige beslutat för primärvården beräknas ca 3 200 

av de totalt 8 200 vårdtillfällena kunna tillgodoses inom primärvården.    

 

Primärvården får ett utökat ansvar för: 

 Samordning  

– Huvudansvar för kontakt med kommuner 

– Vårdsamordnare, inklusive kommande konsekvenser av betalningsansvarslagen 

– Förstärkning av den palliativa vården  

– Samspel med mobila geriatriska team 

– Läkarmedverkan i hemsjukvården 

 Utökad tillgänglighet för att undvika besök på akutmottagningarna 

 Första linjen vid psykisk ohälsa. Strukturer och arbetssätt för psykisk hälsa byggs upp 

kontinuerligt och under 2016 intensifieras framtagandet av ett gemensamt metodstöd 
för primärvården. 

 

Primärvården ska även arbeta proaktivt genom att:  

 Stimulera vårdenheterna till inte bara registrering av hälsovanor utan aktivt påverka 

dåliga hälsovanor innan dessa resulterat i regelrätta sjukdomar. 

 Stimulera vårdenheterna att aktivt uppsöka listade invånare med förväntad ökad 

sjuklighet för att därmed förhindra ytterligare sjukdomsutveckling och onödig 

inläggning på sjukhus  



  RJL2015/710 

 

2015-11-12 

 

 

I förvaltningsbudget för respektive verksamhetsområde konkretiseras åtgärdsplanen i 

handlingsplaner. Ekonomiskt är målsättningen att åtgärder vid utgången av 2016 ska vara 

genomförda så att dessa med helårseffekt 2017 ger en ekonomi i balans. För hälso- och 

sjukvårdsområdena bedöms kostnadsanpassningsbehovet överstiga 150 miljoner kronor. 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2016 Bra Liv 
 

 

Verksamhetsplan ska beskriva de aktiviteter som verksamhetsområdet avser genomföra för att 

uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

Samt för områdena:  

 Hållbar miljöutveckling 

 Medarbetare och kompetensutveckling 

 Ekonomi 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

 Förverkliga den nya patientlagen genom att arbeta personcentrerat 

 Informera invånare i grannlänen om möjlighet att lista sig vid Vårdcentralerna Bra 

Liv.   

 Via den nationella patientenkäten fånga patienternas erfarenheter av ett specifikt 

besök  

 Ge patienterna möjlighet att ge återkoppling på besök/kontakter. Detta sker genom ett 

”vykort”, via webben m.m. 

 Första linjens chefer i samarbete med etikombud bedriva etikarbete på enhetsnivå 

 Införa konceptet Bra Liv Nära, vilket innebär ökad tillgänglighet genom att vi arbetar i 

nära samarbete mellan olika professioner och nära patienterna. 

 Utnyttja de uppgifter som finns för att segmentera befolkningen. Ta fram 

gemensamma koncept riktade till olika befolkningssegment i syfte att öka 
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tillgänglighet och effektivitet. Exempel på koncept: Bra Liv Nära, Bra Liv Senior, Bra 

Liv Resa, Bra Liv Skriva m.m. 

 

Barnkonventionen  

Följande områden har ett särskilt fokus: 

 Barn och unga som brukare, patient och anhörig. 

 Spridning av koncept från Höglandet gällande barn som anhörig till allvarligt 

sjuk/avliden förälder. Samverkansprojekt med ambulanssjukvården. 

 

E-hälsa/Webbtidbok 

 Journal via nätet och fortsatt utveckling av dokumentationsprocessen. 

 Öka användandet av Webbtidbokning och de olika tjänster som finns där. 

 Provtagningstjänster för de fyra vanligaste diagnoserna (4D) 

 Individuella vårdplaner via Internet  

 Ökad användning av 1177 vårdguiden och e-tjänsterna 

 Öka tillgängligheten genom att införa nya E-tjänster och flexibla öppettider. 

Möjliggöra tidsbokning via webb för fler patientgrupper. Genom att pröva ny teknik 

och nya arbetssätt på Norrahammars vårdcentral, bygga bättre relationer och 

information till invånarna. 

 

”Hälsa för livet” En bred ansats för alla åldrar ska:  

 ytterligare stärka invånarnas egenmakt och förmåga att i högre utsträckning själva 

kunna påverka och hantera sin hälsa 

 stödja utvecklingen mellan vårdgivare och vårdtagare som verkliga partners enligt 

patientlagens syfte och personcentrerat förhållningssätt 

 öka förnyelsekraften där innovativa arbetsformer involverar flera samhällsaktörer  

 öka förståelse, kunskap och förtroende hos befolkningen att välja vård på rätt vårdnivå 

 stärka ansvar och samverkansformer över organisatoriska gränser kring individuella 

planer utifrån personers specifika behov 

utgår från ”vad är viktigt för dig” och integrera hälsokoncept som e-tjänster och 

erfarenheter från Passion för livet samt internationella och nationella erfarenheter. 

 

Prevention och planering av nästa steg 

Tillgänglighet 

 Samtliga verksamheter ska uppnå regionens tillgänglighetsmål för besök. Genomför 

kontinuerlig uppföljning och vidtar åtgärder för att uppnå tillgänglighetsmål varje 

månad.  

 Utveckla kapacitets- och produktionsplanering  

 Utökad tillgänglighet för att undvika besök på akutmottagningarna 

 Erbjuda vård vid filialer i mindre orter där befolkningsunderlaget är för litet för att 

driva kompletta vårdcentraler. 

 Fortsätta i liten skala med konceptet arbetsliv. Syftet är att som ett komplement till 

individuell sjukvård erbjuda företag tjänster som stöder personalens goda vanor och 

förebygger framtida sjukdom. 

 Första linjen vid psykisk ohälsa. Strukturer och arbetssätt för psykisk hälsa byggs upp 

kontinuerligt och under 2016 intensifieras framtagandet av ett gemensamt metodstöd 
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för primärvården 

Samverkan  

 Samverkan med kommunerna och specialistsjukvården genom att ingå och vara aktiv i 

tre strategigrupper; Barn och unga, Äldre samt Psykiatri och missbruk 

 Skapa förståelse om patientens nuvarande väg och kontakter genom vården samt 

kunskap om, och förståelse för, andras kompetens i vårdkedjan. 

 Samverkansmodellen Esther införs i hela länet. 

 Fortsatt satsning på rätt vård av rätt kompetens t.ex. genom direktkontakt till 

sjukgymnastiken och SIM-mottagning (sjuksköterskebaserad infektionsmottagning). 

 Arbeta fram ett resurseffektivt sätt att delta i vårdplaneringar för att undvika 

dubbelarbete och ge bäst vård/nytta åt patienterna. 

 

Prevention  

 Egenvård 

 Hälsosamtal med alla invånare som fyller 40, 50, 60 och 70 år 

 Genom information och god kvalitet på genomförda hälsosamtal öka andelen 40-, 50- 

och 60- och 70-åringar som tackar ja till hälsosamtal. 

 Förstärkning för mottagande av nyanlända asylsökanden 

 Utforma modeller för att snabbt och kostnadseffektivt kunna erbjuda vård till 

asylsökanden på de orter där de med kort varsel placeras. 

 Samtliga vårdcentraler ska utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

metoder för att möta de behov som finns i befolkningen. Gruppaktiviteter på 

vårdcentral t.ex. vikt, artros, sömn, tobak, senior, aktiviteter i samarbete med 

försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun föreningar, föreläsningsserier m.m. 

 Läkarbemanning på BVC ska vara en högt prioriterad verksamhet. 

 Utifrån antagna länsövergripande riktlinjer har lokala överenskommelser för vård och 

stöd till personer som har ett riskbruk eller missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel utarbetats. Fortsatt 

kompetens- och rutinstöd erbjuds för att leva upp till gällande riktlinjer. 

 

Samordning  

 Huvudansvar för kontakt med kommuner 

 Vårdsamordnare, inklusive kommande konsekvenser av betalningsansvarslagen 

 Förstärkning av den palliativa vården  

 Samspel med mobila geriatriska team 

 Läkarmedverkan i hemsjukvården 

 Särskilt fokusera på vård av kroniskt sjuka 

 

Patientsäkerhet 

 Säker vård – alla gånger och de 16 fokusområdena 

 Strama ett länsgemensamt arbete och mötesplatser för att minska vårdrelaterade 

infektioner och användandet av antibiotika i diagnosområden där det finns risk att de 

överanvänds 

 Genomföra riktade informationsinsatser till hela länets befolkning inom områdena 

antibiotika, polyfarmaci, tobaksavvänjning och suicidprevention. 

 I projektform arbeta för att hitta bra arbetssätt för att säkerställa att patienter med 
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många läkemedel inte får olämpliga läkemedelskombinationer. Aktivt följa och arbeta 

för att uppnå läkemedelskommitténs förskrivningsmål. 

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Kunskapsstyrning  

 Fortsatt arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt vårdnivå.  

 Delta i kvalitetsregister samt följa resultat och täckningsgrad 

 

Cancerprocessen  

 Standardiserade vårdförlopp - Arbeta aktivt med den nationell satsning för kortare 

ledtider i cancervården.   

 

Palliativ vård  

 Fortsatt utveckling 

 

Minska under-, över- och felanvändning  
Läkemedelsanvändning   

 Genom följsamhet till ett antal fastställda kriterier uppnås en kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

Jämlik hälsa och vård  

 Förbättringsarbeten uppmärksammar på skillnader i behandling och resultat mellan 

olika grupper, t.ex. kvinnor och män. 

 Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat 

uppföljning av resultat.  

 För en jämlik hälsa och vård sprids goda exempel i hela regionen så att invånarna kan 

erbjudas ”best practice” där de söker vård.  

 Strategiskt arbete i fokusgrupper i syfte att utveckla ett attraktivt utbud för länets 

invånare. 

 

Hållbar miljöutveckling  

 Vårdcentralerna Bra Liv arbetar systematiskt med att förbättra 

läkemedelsförskrivningen som är en betydande miljöaspekt och följer 

förskrivningsmönstret och läkemedelsgenomgångar genom vårt eget Ledningssystem. 

Miljöarbetet ska vara en naturlig del av de medicinska och verksamhetsmässiga 

processerna inom Vårdcentralerna Bra Liv. Vårt mål är alltid att göra rätt från början 

och därmed minska variationerna i handäggandet av patienter och bidra till ett bättre 

resursutnyttjande och effektivitet samt också en god långsiktig livsmiljö för 

kommande generationer. 

 

Medarbetare och kompetensutveckling  

 Genomföra en Mötesarena för all personal samt en Chefsarena under 2016. 

Mötesarenadagarna innehåller kompetensutveckling inom årets prioriterade 

utbildningsområden, samt främjar och stärker gemenskap och samarbete mellan 

vårdcentralerna. Chefsarenadagen ska bidra till att utveckla och stärka cheferna i sin 

ledarroll.  

 Fortsatt satsning på kompetensutveckling i egen regi genom att utveckla egna 
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utbildningsfilmer, anordna utbildningar med egen kompetens, samt upphandla större 

utbildningar som många anställda har behov av. 

 Säkerställa att alla medarbetare erbjuds löne- och medarbetarsamtal samt individuell 

kompetensutvecklingsplan.  

 Skapa bra mötesplatser via Mötesarena för intern information och kommunikation.  

 Arbeta systematiskt och innovativt med kompetensförsörjningsplanering via 

fokusgrupp.  

 ST-läkare som anställs i Bra Liv ska erbjudas och uppmuntras att förlägga sin 

tjänstgöringstid vid minst två olika vårdcentraler. På stor vårdcentral i någon av de 

större orterna och vid liten vårdcentral i en mindre ort.  

 Prova koncept med ”vab-doktor”, d.v.s. ambulerande läkare som kan vikariera på en 

vårdcentral där ordinarie läkare med kort varsel måste vara hemma och vårda sjukt 

barn. 

 Aktiv utlandsrekrytering av EU-specialister och av svenska ungdomar med utländsk 

utbildning. Sommarpraktikplatser för läkarstuderande erbjuds.  

 Vidareutveckla Nässjö utbildningscentrum där läkare med utländsk examen 

vidareutbildas och/eller kompetensvärderas. Vi tar emot utländska läkare med eller 

utan specialistbevis och svenska läkare med läkarexamen från EU-land. Under 2016 

säljs några utbildningsplatser till specialistsjukvården. 

 Fortsatt arbete inom ramen för hälsofrämjade arbetsplats. 

 Heltid som norm senast 2018  

 

Ekonomi  

 Samtliga patientkontakter diagnoskodas, så att rätt ACG-vikt erhålls.  

 Öka antalet listade invånare, genom arbete i enlighet med ledorden omtanke, helhet 

och kvalitet. Planera för filialer i tillväxtområden eller i små orter där 

befolkningsunderlaget är för litet för att erbjuda kompletta vårdcentraler.  

 Säkra att vi alltid tar betalt när det är relevant, gäller både patientbesök och tjänster. 

Utöka intäktssidan genom nya koncept inom området arbetsliv. Arbeta för att behålla 

eller öka intäkterna från rehabgarantin och sjukskrivningsmiljarden.  

 Arbeta aktivt med jämförande nyckeltal för att hitta kostnadseffektiva metoder. 

Jämförelser görs mellan vårdcentraler och mellan individer där det är tillämpligt.  

 Öka kostnadseffektiviteten genom samarbete över vårdcentralsgränserna t.ex. gällande 

ledningsorganisation, handledningsuppdrag, specialistkompetenser, 

gruppverksamheter m.m. 

 Affärsplaner på vårdcentralsnivå. Särskilt stöd till vårdcentraler med ekonomisk 

obalans, via Bra Livs ledningsstab. Målsättningen är att samtliga Bra Livs 

vårdcentraler ska vara i ekonomisk balans vid årsskiftet 2016/2017. 

 

Vårdcentralerna Bra Liv 
 

Charlotta Larsdotter 

Direktör Vårdcentralerna Bra Liv 
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan  

 Folktandvården 

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region” 

Verksamhetsidé:  

Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård. 

 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Bra munhälsa 

1.2 God tandvård 

 

2.1 Effektiva arbetsprocesser 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Bästa möjliga tandvård 4.1 Kostnadseffektiv tandvård 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Integrera och utveckla det förebyggande 

arbetet för att nå hälsoeffekter hos 

befolkningen  

1.21 God tillgänglighet och bra bemötande  

 

2.11 Säker tandvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Kontinuerligt utvecklings- och 

förbättringsarbete  

4.11 God hushållning av resurser på såväl 

kort som lång sikt 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2016 för Folktandvården 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Integrera och 

utveckla det 

förebyggande arbetet 

för att nå hälsoeffekter 

hos befolkningen  

Andel kariesfria 

nittonårigar. 

Resultaten kommer 

att redovisas i andel 

kvinnor och andel 

män. 

IT-systemet T4 47 % 

 Andel approximalt 

kariesfria 19-

åringar 

T4/Diver 72 % 

 Andel kariesfria 12-

åringar 

T4/Diver 80 % 

 Andel kariesfria 6-

åringar 

T4/Diver 90 % 

 Andel kariesfria 3-

åringar 

T4/Diver 99 % 

 Andel av revisions-

patienter som har 

frisktandvårdsavtal. 

Resultaten kommer 

att redovisas i andel 

kvinnor och andel 

män. 

IT-systemet T4 22 % 

1.21 God 

tillgänglighet och bra 

bemötande  

 

Möjlighet att få tid 

för undersökning 

utan akut behov 

inom 60 dagar 

(inom egna 

kommunen) 

Förfrågan till 

samtliga kliniker 

100 % 

 Antal 

remisspatienter, 

specialisttandvården

, som väntat mer än 

60 dagar 

T4/Diver 0 

 Akuta 

remisspatienter, 

specialisttandvården

, som väntat mer än 

7 dagar 

T4/Diver 0 

 

 

 

 

Övriga 

remisspatienter som 

sätts på förtur, 

specialisttandvården

T4/Diver 0 



 RJL2015/710 

 

 2015-10-12   

 , som väntat mer än 

90 dagar 

 Andel nöjda kvinnor 

och män 

Enkäter 100 % 

 Andel av 20-åringar 

som väljer 

Folktandvården som 

sin vårdgivare 

T4/Diver 70 % 

2.11 Säker tandvård 

 

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

(Folktandvården) 

100 % 

2.21 Klimatsmart 

region 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

   

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Kontinuerligt 

utvecklings- och 

förbättringsarbete 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

enligt rutin. 

75 % 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 God hushållning 

av resurser på såväl kort 

som lång sikt 

         

Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystem Inte överstiga budget 

 Nettokostnad per 

geografiskt 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Inte överstiga budget 

 Nettokostnad per 

klinik 

Ekonomisystemet Inte överstiga budget 

 Produktivitet mätt 

som produktions-

poäng i förhållande 

till arbetade timmar 

(folktandvårdens 

allmäntandvård) 

Ekonomisystemet/T4 Förbättrad 

produktivitet jämfört 

med tidigare år 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 
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 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro ska inte 

överstiga 3, 5% varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Användande av 

Friskvårdsbidrag 

Manuell uppföljning 85 % av medarbetare 

 Deltagande i 

Folktandvårds- 

klassikern 

Manuell uppföljning Minst 50 % av 

Folktandvårdens 

medarbetare ska 

klara minst två eller 

fler delmoment i 

Folktandvårdsklassike

rn 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetensutvecklings

plan 

 

Mätetalen för frisknärvaro, chef och ledarskap kommer fortsätta att följas upp men är inte en 

del av de övergripande strategiska systemmätetalen. 
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Ekonomisk ram i budget 2016  
 

Folktandvården finansieras 2016 med följande ersättningar. 

 

För allmäntandvård och specialisttandvård har regionfullmäktige godkänt dels tandvårdpriser 

i vuxentandvård och dels en genomsnittlig barntandvårdpeng på 1 243 kronor per barn.  

 

Utifrån studier genomförda inom folktandvården över hur barns tandhälsa varierar i länet ges 

ersättning för barntandvård utifrån följande differentiering. 

 

Tabell: Barntandvårdspeng 2016 
Barns kommun/kommundelstillhörighet Kr/barn 

Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga 1 546 

Bodafors, Gislaved, Gnosjö, Smålandsstenar/Burseryd, 

Råslätt 

 

1 468 

Övriga 1 126 

 

Tabell: Övriga ersättningar 
Område Belopp 

Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård, 

förskola, grundskola och gymnasium 

       9 551  

 

Anställning av nyutexaminerade tandläkare 

 – ersättning ges för maximalt 12 månader baserat på en 

årskostnad av 769 000  kronor (2016) 

 

      Rörlig  

  

Tolkkostnader        1 705 

Läkemedel            570 

 

Specialisttandvård får ersättning för 

- klinisk verksamhet. Avser ersättning för tandvård som 

inte kan finansieras genom intäkter från patient och 

försäkring. 

- Utbildning av specialisttandläkare, fortbildning för 

allmäntandvården, konsultationer och samverkan. 

- Forskning och utveckling 

Totalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 180 

 

I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts fast. Kliniker 

som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan finansieras med en särskild 

ersättning.  
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Verksamhetsplan 2016 Folktandvården 
 

Verksamhetsplan ska beskriva de aktiviteter som verksamhetsområdet avser genomföra för att 

uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Medborgare- och kundperspektiv 
En bra munhälsa och god tandvård har stor betydelse för individens allmänna hälsa. Därför är 

ett hälsofrämjande och förebyggande arbete en viktig del av Folktandvårdens verksamhet. 

 

Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Alla patienter ska informeras om olika behandlingsalternativ och dess kostnader. 

 

Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras. 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

1.11 Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter hos 

befolkningen. 

 Differentiering av barntandvårdsersättning för att styra resurser till områden med 

sämst tandhälsa. Differentieringen kommer dock inte att ökas mer för närvarande, utan 

vi bör utvärdera den differentiering som vi haft under flera år. 

 Fortsatt samarbete med BVC. Personal från Folktandvården ger personal vid BVC 

kunskaper inom odontologi för att dessa ska kunna identifiera riskpatienter vilka 

remitteras till allmäntandvården.  För barn med uttalade behov av stöd tas även 

kontakt i motsatt riktning. 

 Fortsatt satsning på den kollektiva verksamheten inom förskolor, fritidshem, 

grundskola och gymnasium. 

 Utökande av centralt team för arbete med kollektiva insatser där ökade behov 

föreligger. Arbetet kommer framför allt att riktas till det ökande antalet asylsökande 

patienter. 

 Riktade satsningar för asylsökande, kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn.  

 Interventionsprojekt inom områden med ökade behov. 

 Förbättrat samarbete med Migrationsverket för att nå patienter samt kunna planera 

arbetet med dessa grupper. 

 Följsamhet till barntandvårdsprogrammet, vilket innebär att mera resurser läggs på 

barn med sämre munhälsa. 

 Utveckla Folktandvårdens arbete med Frisktandvård genom ett strategiskt 

förhållningssätt vilket bl.a. innefattar förbättrad intern marknadsföring via 

Frisktandvårdssupporten och ökad extern marknadsföring genom bland annat 

målgruppsanpassad information. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

1.21 God tillgänglighet och bra bemötande. 

 Kontinuerlig bevakning och kartläggning av kösituationen inom både allmäntandvård 

och specialisttandvård samt vidta åtgärder och ge resursfördelning utifrån detta.  

 

 Aktivt arbeta för att alla 20-åringar ska teckna Frisktandvårdsavtal 
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 Rekrytering av tandläkare 

 Planering för omhändertagande av asylsökande med stora vårdbehov, alltifrån 

resursfördelning till nya arbetssätt 

 Utredning av förutsättningar för tandvård ffa i asylboenden med mobil verksamhet, ett 

exempel skulle kunna vara fullt utrustad tandvårdsbuss. Gruppen asylsökande har stort 

behov av tandvård och uppsöker ofta klinikerna ibland utan bokade tider. Ofta 

förekommer dessutom att patienten uteblir från bokade tider. Detta innebär ett hårt 

tryck på personalen som arbetar i verksamheten, men även en undanträngningseffekt 

för övriga patienter. Att kunna bedriva tandvård på platsen där de asylsökande bor 

innebär dels en större effektivitet, minskade uteblivanden och fördelar för patienter 

som slipper ta sig till våra kliniker med buss, som ibland endast går ett par gånger per 

dag. En mobil tandvårdsbuss skulle även kunna användas för tandvård i äldreboenden. 

 Fortlöpande inhämtning av våra patienters åsikter genom enkäter, förslagsbrevlåda 

och patientens direktkanal. 

 Öppettider 7-19 på fler kliniker. Utvärdering skall ske i syfte att öka antalet kliniker 

med dessa öppettider. 

 Utbyggnad av sjukhustandvård i Värnamo samt längre fram i Eksjö 

 Utvecklande av centralt team för arbete med uppsökande verksamhet inom nödvändig 

tandvård 

 Marknadsbearbetningar- och undersökningar i syfte att vårda befintliga kunder samt 

öka andelen vårdtagare som väljer Folktandvården. 

 

Process- och produktionsperspektiv 
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta genom att det kliniska 

förbättringsarbetet prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är en 

viktig och naturlig del i kunskapsöverföring och utveckling. 

I budget, tagen av dåvarande landstingsfullmäktige, för 2009 har förutsättning lagts fast för 

Folktandvårdens klinikstruktur. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft ska finansieras med 

en särskild ersättning. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

 2.11 Säker tandvård. 

 Kontinuerlig bevakning och kartläggning av eventuell eftersläpning för 

revisionspatienter inom allmäntandvården samt vidta åtgärder och ge resursfördelning 

utifrån detta.  

 Handledning av nya tandläkare. Vid behov får omfördelning av resurser göras, så att 

varje ny tandläkare får handledning av erfaren kollega. 

 Fortsatta interna kontroller av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler 

samt fortlöpande uppföljning av resultat på klinikens APT.  

 Alla Synergiärenden gås igenom av en Lex Maria-ansvarig tandläkare som 

sammanställer och informerar Folktandvårdens ledningsgrupp. Relevanta händelser 

publiceras fortlöpande på intranätet för att alla kliniker lätt ska kunna ta del av gjorda 

erfarenheter. Beslut om vilka ärenden som ska anmälas enligt Lex Maria tas i 

Odontologiska programgruppen 

 Gemensam patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen. 

 Alla patienter riskbedöms i R2 och får utifrån sina behov ett adekvat 

omhändertagande. 

 Ständig kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier. Folktandvårdens interna 

kursprogram fångar upp kunskapsbehov och är tillgängligt för många. 
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 Vid behov sker konsultationer där vårdplanering sker med hjälp av specialist. 

 Genomföra ett antal integrationsprojekt för Folktandvårdens journalsystem för ökad 

patientsäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och produktivitet. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  
2.21 Klimatsmart region 

 Använda enkla koncept för resfria möten, videokonferenser, telefonmöten 

 Använda buss, cykel, el-cykel 

 Samåkning 

 

2.23 Sund livsmiljö 

 Klinikerna ska kontinuerligt arbeta med utfasningsprodukter med hjälp av 

utfasningslista i ”Klara” 

 Följa förslag från listan” Nationella substitutsgruppen Tandvård” där förslag till utbyte 

av kemiska produkter finns. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

2.31 Rätt beteende 

 Följsamhet mot inköpsavtal följs upp i Folktandvårdens interna kontrollplan. 

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 
Samtliga medarbetare ska vara informerade om och delaktiga i arbetet med att skapa rutiner 

för att förbättra kvaliteten i arbetet. 
 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 
3.11 Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. 

 Utvärdering och förbättring av introduktionsprogram för nya tandläkare. 

 Förbättrad produktions- och kapacitetsutnyttjandegrad genom effektivare schema-

läggning, ändrade öppettider, smartare arbetsmetoder och rutiner för att debitera 

Folktandvårdens kunder. 

 Samverkan med kommuner, Migrationsverket och ev. även andra aktörer i syfte att 

informera om tandvårdsrelaterade frågeställningar 

 Utveckla arbetsmetoder med syfte att öka effektiviteten inom identifierade arbetsupp-

gifter över tid men även på kort sikt. 

 

Ekonomiskt perspektiv 
Folktandvården är en stor producent av tandvård och tillhandahåller tandvård till nära 200 000 

av länets invånare. Folktandvårdens prissättning som baseras på självkostnad har därmed stor 

betydelse för tandvårdsmarknaden. Genom ett effektivt resursutnyttjande ska Folktandvården 

erbjuda en högkvalitativ tandvård till rimligt pris. 

För att en hög kvalitet och produktivitet ska uppnås krävs förståelse och kunskap kring 

samband mellan organisation, prestationer och kostnader. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

4.11 Ekonomi i balans 

 Såväl vuxen, barn- och specialisttandvård samt tandvård till patienter med 

särskilda behov ska följas upp och analyseras för att uppnå balans i ekonomin 

inom samtliga verksamhetsområden. 
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 Ytterligare fokus på och resurser till rekrytering för att kunna upprätthålla 

verksamhets- och därmed intäktsnivåerna. 

 Intern kontrollplan med fokus på produktivitet och effektivitet. Följa upp att rätt 

intäkter debiteras och att kostnaderna speglar god hushållning. 

 Samtliga kliniker ska generera ett ekonomiskt utfall som motsvarar eller är bättre 

än budget.  

 Resursinsatser i barntandvården ska följas upp och analyseras för att uppnå balans 

i ekonomin inom verksamhetsområdet barntandvård. 

 Arbeta aktivt för att skapa kunskap kring rätt debitering då det finns risk för att 

debitering ej görs på rätt sätt. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

4.12 Hög produktivitet 

 Arbeta aktivt med schemaläggning och patientbokning för att, bland annat, förbättra 

produktivitet. 

 

 

Medarbetarperspektiv 
Folktandvården ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsvillkor och 

utvecklande arbetsuppgifter. Folktandvården ska vara ett verksamhetsområde där alla med-

arbetare känner stolthet, arbetsglädje och ansvar. Arbetsklimatet är öppet och välkomnar alla 

medarbetares tankar för att skapa engagemang och utveckla verksamheten.  

 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

5.11 Attraktiv arbetsplats 

 Alla nytillträdda chefer och klinikkoordinatorer ska ha ett individuellt utformat 

introduktionsprogram med regelbunden uppföljning under första året. 

 Klinikledningar tillsammans med HR arbetar aktivt arbeta med uppföljning av 

sjukfrånvaro på kliniknivå och individnivå. 

 Under 2016 genomföra Folktandvårdsklassikern med 4 delmoment.  

 Efter chefsutvecklingsprogram, fortsätta arbetet med värderingsfrågor på kliniknivå. 

 Arbeta vidare med den internkommunikationsundersökning som gjordes 2014. 

 Fortsatt arbete med att anpassa och utforma Folktandvårdens lokaler till att vara 

verksamhetsanpassade, kostnadseffektiva samt bidra till en god arbetsmiljö. 

 Aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron inom Folktandvården genom att bland annat 

titta på orsaker och möjliga förbättringsområden. 

 

 

FOLKTANDVÅRDEN 

 

 

 

Agnetha Bartoll 

Tandvårdsdirektör 



Bilaga till Förvaltningsbudget 2016 

 

Uppsök 2016 

Redan idag (2015) har ett antal kliniker pågående verksamhet med uppsök. Från och med 2016 har 

Folktandvården ansvaret för all uppsökande verksamhet samt munhälsobedömning och utbildning av 

vårdpersonal när det gäller tandvård för personer med särskilda behov. 

 Den uppsökande verksamheten organiseras så att varje klinik, eller i vissa fall team, inledningsvis 

ansvarar för sitt geografiska område. På sikt kommer uppdraget att utföras av fasta centrala team för 

att nå högre effektivitet och kvalitet. 

 Rutiner för uppföljning och kontroll av verksamheten tas fram i samarbete med 

bedömningsenheten. 

 Ett nytt uppdrag för Folktandvården under 2016 är att genom samverkan med sjukvården och länets 

kommuner utveckla arbetssätt för att stimulera fler äldre med särskilda behov till ökad behandling. 

 Förslag till organisation, upplägg och uppföljning av det uppdraget arbetas fram och presenteras 

under början av året. 

 Total beräknad ram för den uppsökande verksamheten är 3,1 miljoner kronor och för 

samverkansuppdraget 675 000 kronor, tillsammans 3,775 miljoner kronor. 
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan  

 IT-centrum  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region” 

Verksamhetsidé:  

IT-centrum levererar värdeskapande, kvalitativa tjänster genom radikalt 

kundfokus, moderna arbetssätt och professionella medarbetare.  
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 IT som möjliggörare för verksamhet och 

medborgare 

1.2 God förmåga att möta politiska beslut 

samt förändrade lagar och regler 

2.1 Samlat IT-ansvar  

2.2 Kostnadseffektiv upphandling 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Kontinuerlig utveckling mot Sveriges 

bästa IT-avdelning 

 

4.1 Ekonomi i balans 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Bidra till verksamhetens måluppfyllnad 

1.12 Möjliggöra styrning och uppföljning av 

verksamheten 

1.13 Utbyggd eHälsa 

1.14 Ändamålsenliga och säkra IT-tjänster 

med hög tillgänglighet 

1.21 God strategisk utblick 

2.11 All IT i regionen ska hanteras av IT-

centrum 

2.12 Rätt leveranser genom effektiva 

processer och klokt resurstänkande 

2.21 Rätt beteende 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Ständig förnyelse 

3.12 Professionell kunskapsorganisation med 

framtidssäkrad kompetens 

3.13 God samverkan – i regionen och externt 

4.11 Kostnadseffektiv verksamhet 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2016 IT-centrum 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Bidra till 

verksamhetens 

måluppfyllnad 

IT-dialoger Genomförda IT-

dialoger med utvalda 

verksamhetsområden  

Minst 2 ggr per år 

1.14 Ändamålsenliga 

och säkra IT-tjänster 

med hög tillgänglighet 

 

Samlat 

kundnöjdhetsindex 

Sammanvägt index 

utifrån genomförda 

kundnöjdhets-

mätningar 

Minst 3.8 i 

genomsnitt på 

årsbasis 

 Oplanerade 

driftsavbrott med 

kundpåverkan på 

beredskapssystem  

Uppgifter från loggar, 

avvikelser och 

händelseanalyser 

Minskande mot 2015 

Process- och produktionsperspektiv 

2.12 Rätt leveranser 

genom effektiva 

processer och klokt 

resurstänkande 

Svarstider i 

kundcenter 

Uppgifter från 

ärendehanterings-

systemet 

Svar inom utlovad tid 

på 90% av samtalen 

 Incidenter påbörjade 

inom avtalad tid 

Uppgifter från 

ärendehanterings-

systemet 

95% av rapporterade 

incidenter påbörjade 

inom avtalad tid 

(SLA) 

 Incidenter avslutade 

inom rimlig tid 

Uppgifter från 

ärendehanterings-

systemet 

TBD 

 Leveransprecision 

beställningar 

IT-

beställningssystemet 

Minst 90% leverans-

precision, d.v.s. 

beställningar utförda 

inom avtalat 

leveransdatum 

 Projekt avslutade 

inom utlovad tid 

Uppföljning av 

projektstatus för 

utvalda projekt 

(internt IT-centrum) 

80% 

 Minskad skrivartäthet  Manuellt Minskande jämfört 

med 2015 

2.21 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

>90% av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Ständig förnyelse Kontinuerlig 

verksamhets-

utveckling 

Uppföljning av 

processvärderingar 

Ökande jämfört med 

2015 
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 Andel synergiärenden 

stängda inom 60 

dagar 

Manuell 90% 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Kostnadseffektiv 

verksamhet 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Övertid Uppgifter från PA-

systemet Heroma 

Totalt övertiduttag 

ska ej överstiga 2000 

timmar på årsbasis 

 Benchmarking mot 

andra landsting: 

 IT-kostnad som 

del av omslutning 

 IT-kostnad per 

anställd 

 IT-kostnad per 

invånare 

Uppgifter från 

nationell enkät via 

SLIT-nätverket 

 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

kvinnor och män ska 

ha medarbetarsamtal. 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

kvinnor och män ska 

inte öka i jämförelse 

med samma period 

föregående år.  

5.15 Behovsstyrd 

kompetensutveckling 

Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

kvinnor och män ska 

ha en dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan. 

 Uppföljande 

medarbetarsamtal  

Uppgifter från PA-

systemet Heroma 

Minst 90% ska ha 

uppföljande 

medarbetarsamtal på 

årsbasis 

 Utvärdering av 

medarbetarsamtal 

Enligt mall Centrumövergripande 

medelbetyg >3.5 på 

årsbasis 
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Ekonomisk ram i budget 2016 
Kostnader för IT-centrum ska vara i samma nivå som intäkter och regionersättningar över tid. 

Styrmodellen ska visa hur IT-centrums olika uppdrag finansieras. 

 

Kostnaderna för aktuella tjänster har räknats fram med större noggrannhet i en helt ny modell 

inför 2016. Den totala summan på tjänstområdesnivå har ökat med 2,2% (utöver ett antal faktiska 

volymökningar). 

Styrmodell för 2016 

Särskilda uppdrag  

Särskilda uppdrag som handlar om strategiskt arbete med indirekt påverkan på verksamheten 

finansieras med en regionersättning. För 2016 har IT-centrum inga sådana uppdrag från 

regionledningen. 

Stöd till verksamhet  

När det gäller uppdrag som är ett direkt stöd till verksamheten ska kostnaden finansieras av 

denna. Det kan ske på två sätt: 

Gemensamma tjänster  

Gemensamma, övergripande tjänster där enskilda verksamheter inte kan påverka omfattningen av 

finansieras solidariskt. I budget för IT-centrum dimensioneras verksamhetens omfattning/ 

ekonomisk ram och påläggets storlek för att finansiera verksamhetens kostnad. 

Gemensamma tjänster avser infrastruktur för telefoni och nätverk samt gemensamma, 

övergripande system som t ex Intranät, Heroma, Raindance mm.  

Avtal/abonnemang/rörlig debitering  

För övriga tjänster som verksamheten kan påverka omfattning av görs en överenskommelse 

genom avtal eller abonnemang med respektive verksamhet. Det kan även handla om rörlig 

debitering utifrån verklig förbrukning. 
 

Område Finansiering Kostnad mnkr 

Användartjänster Abonnemang 9,7 

Arbetsplatstjänster Rörlig debitering 64,8 

Telefonitjänster Rörlig debitering 16,2 

Infrastruktur- och stödsystem Avtal 5,2 

Systemtjänster Vård IT Avtal 74,4 

Gemensamma system/tjänster IT-pålägg 70,5 

Nationella systemtjänster Avtal 7,1 

Konsulttjänster Rörlig debitering 38,9 

Övriga tjänster Avtal/abonnemang 13,8 

Totalt  300,6 
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Verksamhetsplan 2016 IT-centrum 
 

Verksamhetsplan ska beskriva de aktiviteter som verksamhetsområdet avser genomföra för att 

uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

 
I syfte att nå IT-centrums strategiska mål har tre fokusområden identifierats:  

• Radikalt kundfokus 

• Optimera mera 

• Medarbetarfokus 

Arbete inom dessa fokusområden möter de strategiska målen ur olika aspekter, vilket skapar goda 

synergieffekter och därmed högsta verksamhetsnytta. 

 

Radikalt kundfokus bidrar till de strategiska målen IT som möjliggörare för verksamhet och 

medborgare, God förmåga att möta politiska beslut samt förändrade lagar och regler, Samlat IT-

ansvar och Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning. Med radikalt kundfokus avses: 

• Styrning och prioritering utifrån verksamhetsnytta 

• Koordinering av arbetet för att alltid åstadkomma en gemensam leverans mot kund 

• Tillgängliggörande av vårdens information om patienten för patienten 

• Tydliggörande av kommunikationsvägar och mötesforum för att effektivt fånga kundbehoven 

 

Optimera mera bidrar till att uppnå målen IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare, God 

förmåga att möta politiska beslut samt förändrade lagar och regler, Samlat IT-ansvar, 

Kostnadseffektiv upphandling, Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning och Ekonomi i 

balans. Med optimering avses: 

• Standardisering av IT-lösningar 

• Hög grad av återanvändning 

• Stärkt informationssäkerhet 

• Fokus på ”Grön IT” 

• Förbättring av den ekonomiska planeringen och uppföljningen, samt resursanvändningen i 

stort 

• Nyttjande av värdeskapande samverkan – inom regionen, inom sydöstra sjukvårdsregionen 

och nationellt 

 

Medarbetarfokus bidrar till att nå samtliga mål, och innebär att IT-centrum fortsätter arbetet med en 

hälsofrämjande arbetsplats och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Utifrån de tre fokusområdena, och kopplat till IT-centrums framgångsfaktorer för 2016, har ett antal 

aktiviteter identifierats som ska genomföras under 2016. Dessa beskrivs i nedanstående tabell. 

 

Medborgar- och kundperspektiv 

 
1.11 Bidra till verksamhetens 

måluppfyllnad 
 Genomföra årlig genomlysning av IT-strategisk plan. 

 Genomföra aktiviteter i enlighet med ”Budget med 

verksamhetsplan 2016 Flerårsplan 2017-2018”. 

 Genomföra relevanta förstudier och utvecklingsprojekt i 

enlighet med verksamheternas behov och prioriteringar. 

 Implementera tjänster och funktioner som tagits fram 

nationellt och regionalt. 
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 Ta ett helhetsgrepp kopplat till regionens bildhantering. 

 Genomföra aktiviteter enligt kundmötesplan. 

 Fortsätta införandet av mobila lösningar i enlighet med 

verksamhetens behov. 

1.12 Möjliggöra styrning och 

uppföljning av verksamheten 
 Kartlägga och utreda verksamhetens analysbehov (BI-

strategi). 

 Bidra till god effekthemtagning i verksamheten vid 

införande och förbättring av IT-stöd. 

1.13 Utbyggd e-Hälsa  Genomföra aktiviteter i enlighet med ”Budget med 

verksamhetsplan 2016 Flerårsplan 2017-2018”. 

 Genomföra aktiviteter i enlighet med Regional målbild för 

eHälsa inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 Genomföra aktiviteter i enlighet med ”SLIT 

Strategisk målbild 2015-2018”. 

 Driva frågor i regionala och nationella samverkansforum 

som gagnar våra verksamheter. 

 Utarbeta och implementera lösningar som förenklar 

informationsöverföring över huvudmannagränser, t.ex. NPÖ 

och eRemiss. 

 Verka för automatisering av informationsöverföring till av 

verksamheten prioriterade kvalitetsregister. 

 Verka för möjliggörande IT-stöd för hemmonitorering. 

1.14 Ändamålsenliga och säkra 

IT-tjänster med hög 

tillgänglighet 

 Fortsätta implementeringen av en sammanhållen 

arkitekturfunktion (EA) med tydlig koppling till 

verksamheten. Fortsatt framtagande av stadsplan.  

 Fortsätta arbetet med minskade inloggningstider. 

 Implementera regionövergripande funktioner för 

dokumenthantering. 

 Utveckla en ny intranätsplattform i enlighet med 

verksamhetens krav.  

 Fortsätta utbyggnad av trådlöst nätverk (WiFi) i regionens 

lokaler. 

 Införa Journalportalen som ett led i SSO och 

kontexthantering. 

 Utveckla automatisk övervakning av regionens IT-system. 

 Införa LogPoint som logghanteringsverktyg för såväl 

tekniska loggar som patientintegritetsloggar. 

 Tillse att verksamhetens behov av distanskommunikation 

(såväl internt som mellan huvudmän och med patienter) är 

uppfyllt. 

 Fortsatt implementering av eKlient.  

1.21 God strategisk utblick  Aktivt delta i strategiska samverkansforum nationellt, 

regionalt och lokalt, såsom Ineras programråd, Kundgrupp 

Cosmic, SLIT, samt forum inom Sydöstra sjukvårdsregionen 

och lokalt i Region Jönköpings Län. 

Process- och produktionsperspektiv 

 

2.11 All IT i regionen ska 

hanteras av IT-centrum  
 Fortsätta arbetet med att göra IT-centrum till en naturlig part 

i all utveckling och förvaltning av IT-stöd. 

 Verka för god styrning av IT-utveckling, förvaltning och 

drift i enlighet med verksamhetens krav.  
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 Tillse att IT-centrum har ett helhetsansvar för alla 

verksamheters IT-drift. 

2.12 Rätt leveranser genom 

effektiva processer och klokt 

resurstänkande  

 

 

 

 Aktivt arbeta med att flytta arbetsuppgifter från 3:e och 2:a 

linjen till 2:a och 1:a linjen (”shift to left”).  

 Tillse att upprättade SLA:er finns för samtliga IT-centrums 

tjänster.  

 Tillse att kontinuitets- och kapacitetsplaner finns för 

samtliga beredskapssystem.  

 Fortsätta arbetet med framtagande av 

systemförvaltningsplaner för samtliga beredskapssystem.  

 Genomföra aktiviteter i enlighet med regionens 

hållbarhetsprogram. 

2.21 Rätt beteende  Upprätthålla aktuell lista över leverantörsavtal.  

 Upprätthålla aktuell lista över licenser och licensavtal. 

 Genomföra leverantörsbedömningar 3 gånger/år 

Lärande- och förnyelseperspektivet 

 

3.11 Ständig förnyelse  Förvalta Vägvisaren enligt plan.  

 Fortsätta etableringen av portföljstyrning och 

resurshantering. 

 Fortsätta implementeringen av projekt- och 

förvaltningskontor med ökad projekt- och 

förvaltningsmognad. 

 Slutföra projektet På spåret, med införande av 

förvaltningsgrupper på IT-centrum. 

 Införande av funktion för snabb hantering av innovativa IT-

stöd. 

 Fortsätta visionen ”En väg in” för verksamheten med 

utbyggnad av vårt interna Kundcenter, för hantering av 

samtliga tjänster som IT-centrum erbjuder.  

 Fortsätta etableringen av Integration Competency Center 

(ICC). 

 Genomföra förbättringsarbeten för att förenkla arbetsflödena 

i tjänstekatalogen. 

3.12 Professionell 

kunskapsorganisation med 

framtidssäkrad kompetens 

 Genomföra strategisk analys av framtida kompetensbehov. 

 Tillse att rekryteringar genomförs i enlighet med den 

strategiska analysen, samt att kompetensväxling genomförs 

kontinuerligt utifrån analysen.  

3.13 God samverkan – i 

regionen och externt 
 Fortsätta utvecklingen av en samordnad uppdragsprocess 

tillsammans med Verksamhetsstöd och service.  

 Fortsätta visionen ”En väg in” för verksamheten med 

utbyggnad av vårt interna Kundcenter, för hantering av 

tjänster som andra stödverksamheter erbjuder. 

 Successivt utökat drift- och supportåtagande för tjänster 

inom Ineras vårdtjänstepaket. 

 Etablering av funktion för Kundgrupp Cosmics 

Samarbetskansli. 

 Värdskap för kommunernas eArkiv. 

Ekonomiskt perspektiv 
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4.11 Kostnadseffektiv 

verksamhet 
 Fortsatt etablering av ny ekonomistyrningsmodell såväl 

intern som externt. 

 Införa ett IT-stöd för hantering av ekonomistyrningen. 

 Genomföra inventering av befintlig arbetsplatsutrustning i 

regionens verksamheter. 

Medarbetarperspektivet 

5.11 Attraktiv arbetsplats  Genomföra årliga medarbetarsamtal med individuell 

kompetensutvecklingsplan och med koppling till den 

strategiska analysen av framtida kompetensbehov. 

 Genomföra aktiviteter enligt plan i syfte att vara en 

hälsofrämjande arbetsplats. 

 Upprätthålla det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

 

IT-centrum 

 

 

Helena Glemdal Bergkvist 

IT-direktör 

 

 



Investeringsplan inventarier och IT 2016 
 

 

 (miljoner kronor) 

Regionens åtagande   

Ospecade investeringar 0,3  

Totalt 0,3  

Verksamhetsnära funktion   

EndoSim, Endoskopisimulator, Qulturum 0,9  

SimMan 3G, Qulturum 0,8  

Ospecade investeringar 0,5  

Totalt 2,1  

IT-centrum   

IT-infrastruktur, gemensamma tjänster 22,4  

IT-infrastruktur, arbetsplatstjänster 21,7  

Övriga investeringar 15,9  

Totalt 60,0  

Verksamhetsstöd och service   

Banddiskmaskin, Ryhov 1,2  

Möbel mm ev ombyggnation, Medicinsk teknik 1,0  

Sekretessrivare, Vårdnära service 0,9  

Ospecade investeringar 3,8  

Totalt 6,9  

Vårdcentralerna Bra Liv    

Ospecade investeringar 1,1  

Totalt 1,1  

Medicinsk Diagnostik   

1 st Angiolabb lab 16 och 17, Röntgen 11,5  

Datortomograf, Röntgen 7,0  

Genomlysningslabb, Röntgen 5,0  

Glasscanner för storsnitt, Patologi 2,5  

Hematologiinstrument, Primärvårdslab 3,5  

Immunhistokemiskt instrument, Patologi 2,4  

MR-investering, Röntgen 15,0  

Mjukvara hjärta CT, Röntgen 2,6  

SPECT/CT kamera, Klinisk fysiologi 11,5  

Ultraljudsinvestering, Röntgen 1,5  

Ospecade investeringar 5,4  

Totalt 67,8  

Folktandvården   

Anläggning för lustgasdestruktion 2,0  

Ospecade investeringar 9,9  

Totalt 11,9  

Medicinsk vård   

Ambulanser 6,9  

Lättvårdsambulans 0,9  



Övervakningssystem inkl telemetri, Medicinkliniken Värnamo 4,3  

Ospecade investeringar 5,5  

Totalt 17,6  

Kirurgisk vård   

Digital Spyglassutrustning, Kirurgkliniken Eksjö 0,8  

Linjär accelerator #C, Onkologi Ryhov 21,0  

OCT Zeizz Cirrus, Ögonmottagning Eksjö 0,8  

Utrustning till ombyggnad av operations- och intensivvårdskliniken i Värnamo 4,0  

Ospecade investeringar 15,0  

Totalt 41,6  

Psykiatri och rehabilitering   

Patientövervakning, psykiatri och rehabilitering 4,5  

Ospecade investeringar 0,5  

Totalt 5,0  

Utbildning och kultur, naturbruk   

Automatiserade scenvagnar, Utbildning och kultur Smot 2,4  

Skogsmaskin- skotare, Utbildning och kultur naturbruk Segerstad 2,1  

Skogsmaskin-skördare, Utbildning och kultur naturbruk Segerstad 3,5  

Ospecade investeringar 3,0  

Totalt 11,0  

Länstrafiken   

Revisioner Itino-tåg, Länstrafiken 13,2  

Ospecificerade investeringar 5,0  

Totalt 18,2 

    

Summa investeringar inventarier och IT 243,5 
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Budget 2016 med verksamhetsplan -   

 Verksamhetsstöd och service  
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  

Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och kompetens vara 

kundens trygga och naturliga samarbetspartner inom våra verksamhetsområden 

och ge kundnytta.    
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 
1.1 Kvalitet 

Vår kund upplever en hög leveranskvalité  

 

1.2  Effektivitet 

Vår kund upplever att vi frigör resurser till 

kärnverksamheten. 

 

1.3 Förnyelse 

Vår kund upplever att vi arbetar med ständiga 

förbättringar i samverkan 

Vår kund upplever att vi samordnar dialog, 

planering och uppföljning mellan kund/ 

uppdragsgivare och Verksamhetsstöd och 

service och ITC  

2.1 Kvalitet 

Väl dokumenterade processer   

Hög leveranskvalité 

 

2.2 Effektivitet 

Processorienterad effektiv verksamhet  

Kostnadseffektiv upphandling 

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler  

 

2.3 Förnyelse 

Samordnad processutveckling mellan Verksam-

hetsstöd och service och ITC  

Hållbar miljöutveckling  

Vårdbyggnadsforskning 

Energibesparande åtgärder 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.1 Kvalitet 

Rätt kompetensutveckling 

        

3.2 Effektivitet 

Hög delaktighet 

 

3.3 Förnyelse 

Ständig förnyelse 

4.1 Kvalitet 

God uppföljning 

 

4.2 Effektivitet 

Ekonomi i balans 

 

4.3 Förnyelse 

Utrymme för utveckling 

Medarbetare 
5.1 Kvalitet  

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

5.2 Effektivitet 

Personalhälsa  

5.3 Förnyelse 

Individuella utvecklingsplaner  
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Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 
1.11 Kvalitet 

 Vi är lyhörda och tydliga 

1.21 Effektivitet  

 Vi har bra bemötande, god service och 

hög tillgänglighet. 

 Kundvärde i fokus 

1.31 Förnyelse 

 Vi utmanar 

 Vi utökar samordning för kund/ 

uppdragsgivare mellan Verksamhetsstöd 

och service och ITC 

 

  

2.11 Kvalitet 

 Samtliga områden har dokumenterade 

processer 

 Samtliga områden arbetar med risk och 

sårbarhetsanalyser 

2.21 Effektivitet 

 Reaktionssnabbhet 

 Leveranssäkerhet 

 Korta handläggningstider 

2.31 Förnyelse 

 Samtliga områden arbetar med ständiga 

förbättringar 

 Utvecklar och samordnar 

investeringsprocessen tillsammans med 

ITC  

 Samtliga områden arbetar med hållbar 

miljöutveckling. 

o  Klimatsmart region 

o  Klokt resurs tänkande 

o  Sund livsmiljö 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.11 Kvalitet  

 Aktiva kompetensutvecklingsplaner 

 Aktivt ledarskap 

3.21 Effektivitet  

 Engagemang och delaktighet  

3.31 Förnyelse 

 Aktiv omvärldsspaning 

 Benchmarking 

 

4.11 Kvalitet 

 Vi håller budget 

4.21 Effektivitet 

 Vi har en kostnadseffektiv verksamhet 

4.31 Förnyelse 

 Strategisk utveckling av verksamheten 

ska täckas av intäkterna  

 Väl utvecklad finansieringsmodell 

 Vi arbetar för hållbar utveckling 

 

Medarbetare 
5.11 Kvalitet 

 Attraktiv arbetsplats 

 God arbetsmiljö med en öppen dialog 

5.21 Effektivitet 

 Arbete med hälsofrämjande arbetsplats 

5.31 Förnyelse 

 Individuella utvecklingsplaner  
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Mått och mål 2016 Verksamhetsstöd och service 
 Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Kvalitet 

 

1.21 Effektivitet 

 

1.31 Förnyelse 

 

Nöjd kund index Kundenkäter Mätning ska 

genomförande under 

våren 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Kvalitet 

 

Processdokumentation 

framtagen  

Rapportering från stab Alla områden 100% 

klart till första 

tertialet 

 Risk och 

sårbarhetsanalyser med 

handlingsplaner 

utarbetade 

Rapportering från stab Alla områden 100% 

klart till första 

tertialet 

2.21 Effektivitet Leveranssäkerhet/ 

Servicegrader 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

Samtliga angivna ska 

utvärderas och 

förbättras 

 Nyckelmått per område Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

Följs och redovisas 

regelbundet 

 Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning.  

>90% av alla inköp 

 Systemmätetal ur 

Landstingets 

Hållbarhetsprogram 2013-

2016 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

100% 

 Klokt resurstänkande     Elförbrukning i KWh i 

graddagsjusterade 

värden 

 

Värmeförbrukning i 

kWh i 

graddagsjusterade 

värden 

 

82 kWh 

 

 

 

96 kWh 

2.31 Förnyelse 

 

 

 

 

 

 

Ska inte öka körsträckan 

med bil i tjänsten i 

förhållande till 2015 

 

Område personal och 

stab sammanställer 

samtliga reseräkningar 

och statistik från 

bilpool 

 

Nyttja alternativa 

mötesformer i 

möjligaste mån  

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.21 Effektivitet  Benchmarking 

 

 

 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

100% av genomförda 
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3.31 Förnyelse Utbildning 

 

 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

Miljöutbildning  

1 tim/år 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Kvalitet 

 

 

Uppföljning  Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

Varje månad 

4.21 Effektivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet 

 

Inte överstiga intäkt 

eller budget. 

 

4.31 Förnyelse Prestations- och 

produktivitetsmått för 

varje område ska 

redovisas 

 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

100% 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Kvalitet Medarbetarsamtal  Heroma Minst 90% av alla 

kvinnor och män ska 

ha medarbetarsamtal 

5.21 Effektivitet Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro för 

kvinnor och män ska 

inte öka i jämförelse 

med samma period 

föregående år.   

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron ska 

inte försämras i 

jämförelse med 

samma period förra 

året 

5.31 Förnyelse Behovsstyrd 

kompetensutveckling 

Heroma Minst 90% av alla 

kvinnor och män ska 

ha en dokumenterad 

kompetensutveckling

splan. 
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Ekonomisk ram i budget 2016  
Verksamhetsstöd och service ska inom ekonomiska ersättningar/ramar (intäkter och eventuell 

budget från regionen) nå mål och inriktningar som Regionfullmäktige beslutat om i ”Budget 

2016 och flerårsplan 2017-2018”. 

 

Verksamhetsstöd och service finansieras av fast ersättning för specificerade uppdrag samt 

genom ersättning från beställande verksamheter.  
 

Område Finansiering Kostnad, mnkr Index 15/16 

Invånarservice 
1177 Vårdguiden 
Kontaktcenter 

 
Regionersättning 
IT-pålägg 

 
22,6 
11,4 

 
2,7 % 
0,1 % 

Läkemedelsförsörjning 
Sjukhusapotek 
Klinisk farmaci 

 
Abonnemang/rörlig debitering 
Abonnemang 

 
238,2 

7,6 

 
2,3 % 
0,1 % 

Inköp 
 

AO-pålägg 11,4 
 

9,8 % 

Materialförsörjning 
 

Rörlig debitering 172,0 1,9 % 

Miljö 
Övergripande 
Miljösamordnare 

 
Regionersättning 
Avtal 

 
4,5 
3,1 

 
-5,6 % 
2,7 % 

Personal 
HR-konsult 
Löneadministration 

 
Avtal 
AO-pålägg 

 
7,0 

12,1 

 
2,7 % 

-14,5% 

Kansliservice Avtal 4,0 2,7 % 

Ekonomi 
Fakturahantering, e-handel 
Ekonomiadministration 

 
AO-pålägg 
Avtal 

 
5,4 

17,6 

 
-2,5% 
-2,0% 

Hjälpmedelscentralen Abonnemang/rörlig debitering 
Regionersättning 

78,7 
4,7 

0,0 % 
0,0 % 

Säkerhet Avtal/abonnemang/rörlig debitering 7,0 2,7 % 

Vårdnära service 
Bårhus 

 
Regionersättning 
Avtal/abonnemang/rörlig debitering 

 
4,7  

341,8 

 
 2,7 % 
1,3 % 

 

Länstransporter Avtal/abonnemang/rörlig debitering 43,6 -0,8% 

Medicinsk teknik Avtal/abonnemang/rörlig debitering 34,2 -4,1 % 

Regionfastigheter 
Hyra/rörlig debitering 
Justering komponentmodellen 
Forskning och utveckling 
 

 
Avtal/rörlig debitering 
Avkastningskrav 
Regionersättning 

 
646,5 
-11,8 

2 
 
 

 
0 % 

 

Totalt 
 

 1 668,5  

 

I samband med omorganisationen i början av 2015 överfördes en stor del av 

serviceverksamheter som tillhört sjukvårdsområdena till Verksamhetsstöd och service. 

Prissättningen har varierat mellan de olika sjukhusen inom respektive område. Inom 

medicinsk teknik kommer en enhetlig prismodell tillämpas från och med 2016. För 

länstransporter har enhetlig modell införts från och med oktober 2015. För vårdnära service 

kommer en enhetlig prismodell att införas längre fram. Från den 1 juli 2015 tillhör även 

Regionfastigheter Verksamhetsstöd och service. Omorganisationen medför inte några 

förändringar i styrmodellen för Regionfastigheter. Från och med 1 januari 2016 kommer 

Energikontoret att tillhöra Verksamhetsstöd och service med placering under område miljö.  
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Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsstöd och service 
 

Verksamhetsplan ska beskriva de aktiviteter som verksamhetsområdet avser genomföra för att 

uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Medborgar- och kundperspektiv 

 
Kvalitet   Utvecklad riktad kundenkät med plan för områden  

Effektivitet   Utvecklad kundkommunikation 

 Utvecklad och samordnad uppdragsprocess 

Förnyelse  Säkra att våra processer är stödjande för kund 

 Förbättra hemsida och nyhetsflöde  

 Utveckling av gemensam kundservice 

Process- och produktionsperspektiv 

 

Kvalitet 

 
 Tydliga mål och uppdrag 

 Dokumenterade processer 

 Långsiktigt hållbara verksamheter ur arbetsmiljö, miljö- och 

säkerhetsperspektiv 

Effektivitet  Arbeta för leveranssäkerhet 

 Tillgänglighet och säkerhet – minimera avvikelser 

Förnyelse  Varje område ska arbeta fram förslag till effektiviseringar för 

oss eller kund 

 Fortsatt utveckling av gemensamt ledningssystem 

 Utveckla arbetssätt avseende strategisk planering som 

driftplanering i samverkan med ITC  

Lärande- och förnyelseperspektivet 

 

Kvalitet  Medarbetarsamtal med utvecklingsplaner 

 Arbetsmiljöarbete inkl. åtgärder för hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Effektivitet  Benchmarking 

Förnyelse  Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt 

 Miljöutbildning för personal inom Verksamhetsstöd och 

service 

 Mål 1h 

Ekonomiskt perspektiv 

 

Kvalitet  Uppföljning och analys 

 SWOT- analys av vår verksamhet 

Effektivitet  Ekonomi i balans utifrån beslutade 

kostnadsminskningar/effektiviseringar 

Förnyelse  Konsekvensbedömning av lagd finansieringsmodell 

Medarbetarperspektivet 

Kvalitet  Medarbetarsamtal med individuell 

kompetensutvecklingsplan genomförs med alla medarbetare 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 



  RJL2015/710 

    

 Efter behov genomföra minidialoger 

Effektivitet  Arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser 

 

Förnyelse  Skapa förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och 

utvecklingsarbete i verksamheten. 

 Alla nyanställda chefer ska under året ha deltagit i aktiviteter 

som ger stöd i chefsrollen och skapar förutsättningar för 

kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i 

verksamheten. Aktiviteter som avses i första hand är 

introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram 

 

VERKSAMHETSSTÖD OCH SERVICE 
 

Arne Andersen 

Direktör för Verksamhetsstöd och service 
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan  
Länstrafiken  

 
 

 

 

Vision 
”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  
Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om 

kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla och säkra resor. 

 
 

  

  Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 
1.1 Ökad andel kollektiva resor – för hållbar 

utveckling  

 

2.1 Ändamålsenlig trafik  

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektivt trafikutbud 

 

Medarbetare 
5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 
1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög 

turtäthet 

1.12 Prisvärt 

1.13 Nöjda kunder 

 

2.11 Trafikutbud med högt resande 

2.12 Bra infrastruktur 

2.13 Tryggt och säkert 

2.21 Klimatsmart Region, klokt 

resurstänkande och sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.11 Kundanpassad organisation  

3.12 Ständig förnyelse 

4.11 Högt resandeunderlag 

 

 

Medarbetare 
5.11 Omtänksam och attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2016 Länstrafiken 
Framgångs-
faktorer 

System- 
mätetal 

Mätmetod Mål 

Medborgare och kundperspektiv 

1.11 

Konkurrens-

kraftiga restider 

och hög turtäthet 

Nöjd kund 

index NKI 

Kollektivtrafik-

barometern * 

Målvärde Allmän trafik 

Alla länsbor: 60 % 

Resenärer: 73 % 

Serviceresor: 85 % 

1.12  

Prisvärt 

Prisvärdhet Kollektivtrafik-

barometern * 

Målvärde Resenär: 50 % 

1.13  

Nöjda kunder 

Nöjd kund 

index NKI 

Kollektivtrafik-

barometern * 

Målvärde Allmän trafik 

Alla länsbor: 60 % 

Resenärer: 73 % 

Serviceresor: 85 % 

Färdtjänsthand-

läggning, tid 

från ansökan till 

kontakt 

Handläggnings-

system 

Högst 18 dagar 

 

 

Process och produktionsperspektiv 
 

2.11  

Trafikutbud 

Antal resor 

 

 

 

Antal 

påstigande/mil 

(regional trafik) 

Biljettsystem 

 

 

 

Biljettsystem/Re

bus 

Resandeökning 3,5 % exkl. skolkortsresor 

 

Målvärde totalt antal resor: 20,0 milj. 

 

Målvärde: 8,9  

2.11  

Trafikutbud 

Avgångstider 

 

 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

Målvärde resenär: 60 % 

2.12  

Infrastruktur 

Restiden 

 

 

Kollektivtrafik-

barometern *, 

Kundbarometer 

för anropsstyrd 

trafik 

 

Målvärde resenär: 65 % 

Målvärde Serviceresor: 96 % 
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2.13 

Tryggt och säkert 

Upplevd 

trygghet 

 

 

Fordonskvalitet 

i linjetrafik 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

 

Fordonskontroll 

 

Målvärde resenär: 80 % 

 

 

 

Andel genomförda fordonskontroller:  

Målvärde: 90 % 

2.21  

Klimatsmart 

region, klokt 

resurstänkande 

och sund 

livsmiljö 

Utsläpp och 

drivmedel 

 

 

Miljö-

rapportering 

Frida 

Målvärde utförd andel km förnyelsebart 

bränsle 

 

Stadstrafik Jkpg: 90 % 

Regionbuss: 50 % 

Tåg: 60 % 

Serviceresor: 20 % 

 

Målvärde energianvändning/person km 

allmän trafik: 0,275 kWh/pkm 

 

Målvärde energianvändning/km 

allmän trafik: 4,39 kWh/km 

2.31  

Rätt beteende 

Avtalstrohet 

inköp 

Underlag från 

inköpsavdelning 

Målvärde av alla inköp: 90 % 

 

 

Lärande och förnyelseperspektiv 

3.11  

Kundanpassad 

organisation 

Lyhördhet 

 

 

Intern 

informations-

spridning 

 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

Antal 

genomförda 

informations-

tillfällen i vården 

Målvärde resenär: 35 % 

 

 

Målvärde: Information på intranät 4 ggr/år 

och samtliga avdelningar inom vården ska 

få information en gång/år ang. sjukresor. 

 

 

 

 

*) Andel i procent som i kollektivtrafikbarometern gett betyget 4 eller 5 på en 5-gradig skala, 300 intervjuer per 

månad 

**) Andel i procent som i kundbarometern gett betyget 4 eller 5 på en 5-gradig skala, 180 intervjuer per månad 
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Ekonomiskt perspektiv 

4.11  

Högt 

resandeunderlag 

Ekonomi i 

balans 

Ekonomisystem Nettokostnad inom ram  

Själv-

finansierings 

grad (allmän 

trafik) 

Ekonomisystem Den upphandlade trafiken är 

självfinansierad till ca 50 % över tid 

Målvärde 2016: 40 % 

Kostnad/ per 

resenär km 

(Serviceresor) 

Planeringssystem Inte öka mer än index enligt avtal. 

Målvärde: 16,25kr 

 

Förändring av 

faktiska 

årsarbetare 

Personalsystem Ska ej öka 

 

Medarbetarperspektiv 

5.11  

Omtänksam och 

attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetar-

samtal  

 

 

Personalsystem  

 

 

 

Målvärde: Minst 90 % ska ha 

medarbetarsamtal 

 

Personalhälsa Personalsystem Sjukfrånvaron för anställda kvinnor och 

män ska inte öka i jämförelse med samma 

period föregående år. 

 

Kompetens-

utvecklingsplan  

 

Personalsystem 

 

Målvärde: Minst 90 % ska ha en 

dokumenterad kompetensutvecklingsplan  

 

 

Mätetalen för frisknärvaro, chef och ledarskap kommer fortsätta att följas upp men är inte en 

del av de övergripande strategiska systemmätetalen. 
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Ekonomisk ram i budget 2016 
Länstrafiken har en ekonomisk ersättning/ram på 764,7 mnkr (varav 700,2 avser allmän 

kollektivtrafik och 64,5 avser sjukresor). Detta är verksamhetens medel att nå mål och 

inriktningar som regionfullmäktige beslutat om i ”Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018”.  

Se bilaga för beskrivning av uträkning av ersättning 2016 

 

 

Verksamhetsplan 2016 Länstrafiken 
 

 

 
Medborgare kund 

 
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra 

resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.  

 

Att stärka varumärket och kärnvärdet ”omtanke” ska genomsyra all kommunikation. 

Webbplatsen jlt.se är en av den viktigaste informations – och servicekanalen till våra kunder 

vilket innebär att den är under ständig översyn och utveckling. Vi upprättar årliga marknads- 

och aktivitetsplaner i enlighet med aktuella mål och visioner. För att öka transparansen, 

dialogen och informationsflödet mellan Länstrafiken och trafikföretagen och våra kunder 

används ett nätverk av chaufförer, som verkar som våra ambassadörer. 

 

Vi arbetar med verksamhetens helhetsperspektiv – en effektiv verksamhet med kunderna i 

fokus för trygga och miljövänliga resor. Vi ska om möjligt i förväg kontakta kunder som kan 

komma att drabbas av en störning. Det ska vara enkelt att få en kontakt för att framföra 

synpunkter och kunder ska få kvalitativa och väl genomarbetade svar. 

 

Samtliga färdtjänstkunder ska minst en gång per år få ett personligt brev med information om 

nyheter och goda råd inför och under resan. Vi arbetar effektivt och med kunden i fokus i 

handläggningsprocessen från inkommen ansökan till beslut om färdtjänst. Färdtjänst- och 

sjukreseenheten medverkar på informationsträffar och aktiviteter för informationsspridning 

med intresseorganisationer och kommunala forum angående Serviceresor. 

 

Vi ska förbättra störningsinformationen till resenärer och personal och göra kollektivtrafiken 

mer tillgänglig genom utbyggnad av realtidsskyltar och vidareutveckling av mobila lösningar. 

Tillsammans med kommunerna gör vi kollektivtrafiken mer attraktiv bl.a. genom att arbeta 

med framkomlighetsåtgärder. Trafiken utvecklas i ett nära samarbete med våra trafikföretag 

och förarcertifieringen fortsätter både inom serviceresor och den allmänna trafiken.  

På tågsidan utvecklar vi stationsvärdsfunktionen tillsammans med kommunerna och 

Jernhusen och vi tar fram informationsmaterial till förarna och ombordpersonal på tågen inför 

tidtabellskiften och trafikförändringar.  

 

1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet 
Aktiviteter 2016: 

 Ta fram en genomförandeplan för tåg- och busstrategin, som beräknas vara klar våren 

2016. 



6 

 

 Eventuellt införa ny snabbusslinje i stadstrafiken i Jönköping under hösten 2016. 

 Göra en översyn av restidskvoter och linjesträckningar för implementering i 

tidtabellsskiftet i december 2016. 

 För att göra resandet så enkelt som möjligt även över länsgränser ska gemensamma 

reseprodukter över alla länsgränser, även till Västra Götaland och Östergötland tas fram. 

 

1.12 Prisvärdhet 
Aktiviteter 2016: 

 Vi ska marknadsföra det nya zonsystemet och produkter/sortiment som enkelt och prisvärt. 

 

1.13 Nöjda kunder 

Aktiviteter 2016: 

 Ta fram en genomförandeplan för försäljningsstrategin.  

 Ta fram koncept för företagsförsäljning. 

 Utveckla tjänster och service på ”Mina sidor”. 

 Utveckla webbplatsen. 

 Uppstart av ”trafik- och tillgänglighetsråd” med representanter från kundgrupper med 

funktionsnedsättning från respektive kommun.  

 För att nå målet: ”Sveriges bästa Serviceresor 2016” är en rad aktiviteter och delmål 

planerade. 

 Slutföra projektet med fakturabetalning och därmed kunna erbjuda alla serviceresekunder 

tjänsten ”faktura”. 

 Införa automatiskt högkostnadsskydd inom sjukresor för de kunder som reser med 

serviceresefordon. 

 Utreda förutsättningarna och ev. införa Call Back-funktion när man ringer för att beställa 

sin serviceresa. 

 Starta upp projektet ”Mina sidor” inom Serviceresor och genomföra en pilot där kunderna 

ska kunna se bokade och avbokade resor.   

 Utreda möjligheten att införa autogiro och e-faktura med målet att under slutet av året 

erbjuda en begränsad kundgrupp inom serviceresor tjänsten. 

 Genomgång och fastställande av standardnivå på hållplatser, bytespunkter och stationer 

(minst en bytespunkt per kommun) samt genomföra åtgärder för att säkerställa 

informationen.  

 Fortsatt uppmärkning av busshållplatser för tågersättning med buss.  

 Införa systemet TLS för trafikledningssamverkan tåg-buss.  

 Genomföra ett pilotprojekt för maskinell validering av mobila biljetter. 

 Ta fram FAQ på hemsidan vid trafikförändringar m.m. . 

 

 

Process och produktion 
 
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för 

en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.  

 

Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga belastning på miljö, folkhälsa och socialt liv. 

Vi ska tillhandahålla långsiktigt hållbara trafiklösningar som medverkar till att minska den 

totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö. Allmänheten ska känna till att vi 

bedriver en samhällsnyttig verksamhet. Upphandlingar och inköp skall göras utifrån 
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regionens tecknade avtal.  

 

Avtals- och kvalitetsuppföljning genomförs med samtliga trafikföretag. Vi följer upp kvalitén 

på trafikföretagens utförande av trafiken genom månadsrapportering, utför fordonskontroller 

och följer upp kraven på miljö/kvalitet i våra trafikavtal i verktyget FRIDA. Vi säkerställer 

kvalitén på våra tågfordon med hjälp av verktyget FORD. Hantering av avvikelser inkl. 

viteshantering och statistik samt punktlighet och bemötande är viktiga delar för att nå målen 

och för att kunderna ska få en trygg och bra resa. Vi fortsätter att arbeta med att hitta 

synergier mellan verksamheterna beställningsmottagning, trafikledning, färdtjänst- och 

sjukreseenheten. 

 

Vi förändrar trafikutbudet och ökar resandet genom att fördela mer resurser till trafikstarka 

områden och utvecklar den länsgränsöverskridande trafiken. Vi analyserar hur förändringar av 

regionbusstrafiken påverkar utvecklingen av Närtrafiken. Inom infrastrukturen påverkar vi 

Trafikverket för att få förbättringar i järnvägsnätet och följer bl. a. upp arbetet med samtidig 

infart på stationer på sträckan Nässjö – Falköping. Informationen på plattformar och stationer 

utvecklas i samarbete med Trafikverket. Vi verkar för att pendlarparkeringar kommer till 

stånd. Tryggheten och säkerheten förbättras genom att utforma stationer och bytespunkter 

med kunden i fokus tillsammans med bl.a. Jernhusen/Trafikverket. Vi arbetar för att skynda 

på trädsäkringen inom tågtrafiken. Vi medverkar till en tryggare arbetsmiljö för förarna och 

övrig trafikpersonal genom att utveckla kommunikationssystem RAKEL och arbeta för att 

minska kontanthanteringen inom allmän kollektivtrafik.  
 
Vi ser till att förbli en klimatsmart region genom fortsatt arbete med ISO 14001-

miljöledningssystemet. Vi utvecklar och samordnar aktiviteter för hållbar utveckling med 

Jönköpings kommun.  

 

2.11 Trafikutbud 
Aktiviteter 2016: 

 Ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av tågtrafiken för Krösatågen.  

 Påbörja upphandling av stadstrafiken i Jönköping. Genomföra förberedande studier och 

analyser av linjenätet, fordon, drivmedel, incitament mm.  

 Projekt Värnamo stadstrafik – en fortsättning på koncept Nässjö stadstrafik med trafikstart 

i december 2016.  

 Ta fram koncept för informationsflödet Länstrafiken – trafikföretagen.  

 Genomföra en marknadskampanj riktad till bilister under våren. 

 Inom respektive avtal för Serviceresor besluta om avrop av förlängningsoption eller om 

ny upphandling ska ske. 

  

2.12 Infrastruktur 
Aktiviteter 2016: 

 Arbeta för att hitta en långsiktig lösning på en bussdepå i Jönköping tillsammans med 

Jönköpings kommun och Regionfastigheter.  

 Påbörja framtagande av nytt GIS-verktyg.  

 Ta fram en strategi för fordonstekniska lösningar.  

 Genomföra upphandling av mobila betallösningar.  

 Genomföra upphandling av resekort.  

 Utifrån försäljningsstrategin fortsätta arbetet med att undersöka framtida biljett- och 

betallösningar.  
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 Ta fram samverkansavtal mellan kommunerna och Länstrafiken om hållplatsernas 

utformning och underhåll.  

 

2.13 Tryggt och Säkert 
Aktiviteter 2016: 

 Projektet inom stationskontroller fortsätter och vi tar nästa steg genom att arbeta fram en 

fordonskontrollista inför kontroller av serviceresefordon samt ett erbjudande till tänkbara 

utförare av fordonsbesiktningar att bli en godkänd kontrollstation. 

 Genomföra miljörevision på plats hos två trafikföretag inom serviceresor. 

 Projektet med Trafikportal fortsätter och vi planerar att genomföra tester med målet att 

portalen införs för alla trafikföretag inom Serviceresor.  

 Slutföra projekt för kartfunktion med positionering för direktstyrda fordon.  

 Kvalitetssäkra dagsaktuella adressregister för IT-stöd inom Serviceresor. 

 Arbeta för att få tillstånd för kameraövervakning i regiontrafiken, både på bussar och tåg.  

 Införa riktade kontroller för uppföljning av avtalen t ex mobiltelefonanvändning.  

 

2.21 Klimatsmart region, klokt resurstänkande och sund livsmiljö 
Aktiviteter 2016: 

 Ökat införande av elfordon, elhybrider mm, gäller både buss- och tågtrafik.  

 Deltagande i projekt kring alternativa bränslen för dieseltågen.  

 Delta i projekt för utvärdering av olika elfordonsalternativ tillsammans med Blekinge 

Tekniska Högskola m fl.  

2.31 Rätt beteende 

Aktiviteter 2016: 

 Scanna in samtliga avtal (även äldre) till Inköpsportalen. 

 

Lärande och förnyelse 
 
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och 

återkoppla direkt. 

 

Kundbemötande och service ska vara på hög nivå på Kundcenter. En del är att effektivisera 

hanteringen i ärendehanteringssystemet Respons. Övriga informations- och servicekanaler 

(webbplatsen, facebook, infotainment på stadsbussarna etc.) används utifrån var och ens unika 

egenskaper och i förhållande till aktuellt budskap som vi vill nå ut med. 

 

Färdtjänst- och sjukreseenheten informerar och stödjer vården med hur resor till och från 

vården kan ske på bästa sätt för kunden inom befintligt regelverk. Erbjudande om att boka 

informationsbesök går ut via intranätet minst fyra gånger per år och samtliga av länets 

vårdcentraler bör ha ett informationstillfälle per år angående Serviceresor inklusive 

regelverket för sjukresor. Vi fortsätter att utveckla och förenkla regelverket för sjukresor och 

färdtjänst och verkar för en samsyn mellan regelverken. Inom färdtjänst- och sjukreseenheten 

säkerställs handläggningstider, kontinuitet, kompetens, rättssäkerhet samt en likvärdig 

bedömning av ansökningar/ärenden. 

Informationen förbättras till trafikföretagen inom Serviceresor genom ett informationsbrev 
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minst tre ggr/år. Vi ska erbjuda studiebesök och tillfällen för erfarenhetsutbyte för 

trafikföretag, förare, regionanställda med målet att lära av varandra och för att bättre kunna 

förstå olika situationer som uppkommer i arbetet.  

 

3.11 Kundanpassad organisation 

Aktiviteter 2016: 

 Förbättra kunskapen i vården angående sjukresor genom spridning av ”informationsmapp” 

till alla länets mottagningar.  

 Arbeta fram och implementera en serviceresepolicy och ett standardiserat arbetssätt när 

resor bokas. 

 Uppföljning av vägen fram till ”Sveriges bästa Serviceresor 2016” till trafikföretagen ska 

ske minst tre ggr/år. 

 Vi erbjuder inspirationsutbildning för medarbetare och förare hos respektive trafikföretag 

med målet i sikte att bli ”Sveriges bästa Serviceresor 2016”. 

 Vi främjar samverkan och samarbete med trafikföretagen och dess förare genom att 

genomföra en gemensam aktivitet under året. 

 Utbildning i Planno och TLS för KC/Trafikledning. 

 Ta fram informationsfilmer om hur man reser smartast. 

 

3.12 Ständig förnyelse 
Aktiviteter 2016: 

 Slutföra migrerande av IT-systemen till ITC. 

 IT-kartläggning av informationskällor och informationskanaler. 

 

Ekonomi 
 

Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med en 50 % själv-

finansieringsgrad över tid. 

 

Vi följer intäkts- och kostnadsutvecklingen noga och kommunicerar den med budget- och 

verksamhetsansvariga bl.a. genom ekonomiska rapporter som är anpassade till verksamheten.  

Informationen sprids till medarbetare, budgetansvariga och chefer för att hålla tilldelad 

budgetram. Vi ska även analysera och följa effekterna av det långsiktiga målet 50 procents 

självfinansiering.  

 

Allmän kollektivtrafik och Serviceresor ska samordnas i möjligaste mån. Vi analyserar 

resursutnyttjandet och samordningen inom Serviceresor för att bl.a. minska antalet 

tomkilometer och tomtider som ersätts. 

 

Vi arbetar med intäktssäkring och kvalitetsarbete på biljettmaskinerna. Vi strävar hela tiden 

efter att uppnå bästa trafikekonomi genom att analysera lämpligaste val av trafikslag och 

turtäthet. Trafikutbudet analyseras utifrån kostnadseffektivitetsanalyser, bl. a. genom 

linjeanalys av påstigande/mil.  

 

Med försäljningsstrategin som grund ska vi öka intäkterna genom att effektivisera 

försäljningskanaler och sortiment. 
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4.11 Högt resandeunderlag 

Aktiviteter 2016: 

 Analysera befolkningsutveckling och åldersstrukturer inom Serviceresor och dess 

påverkan på kostnadsutvecklingen. 

 Utvärdera konceptet Närtrafik. 

 Analysera effekterna på sjukresorna som en följd av sjukvårdens omorganisation. 

 Utreda hur den långsiktiga målsättningen om en självfinansieringsgrad på 50 % kan nås på 

bästa sätt.  

 Utvärdera införandet av det nya pris- och zonsystemet. 

 Utvärdera införandet av ungdomskortet. 

 Förbättra processen med skolkortshanteringen genom försäljning via ”Mina sidor”. 

 Kvalitetssäkra värdebevishanteringen. 

 Arbeta fram relevanta nyckeltal ex. påstigande/mil och linje, kostnad/km m.m. för att 

beskriva nuvarande trafikutbud. 

 Arbeta fram relevanta interna nyckeltal för att följa effektivitet inom ekonomihanteringen. 

 

 

Medarbetare 
 

Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten. 

  

Vi skapar delaktighet i verksamhetens mål genom medarbetarsamtalen och genom att 

personliga mål sätts utifrån avdelningens och verksamhetens övergripande mål.  

Vi arbetar utifrån chefspolicyn och medarbetarpolicyn samt fortsätter det hälsofrämjande 

arbetet. Samtliga nyanställda chefer deltar i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar 

förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten.  

 

 

5.11 Omtänksam och attraktiv arbetsplats 
Aktiviteter 2016: 

 Analysera orsakerna till den ökande sjukfrånvaron och hitta aktiviteter för att minska den.   

 

 

 

 

LÄNSTRAFIKEN 

 

 

Carl-Johan Sjöberg 

Trafikdirektör 
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Trafikutbud per linje 2016 
 
Tåg 
 
Förändringar i utbudet 2016 jämfört med 2015 redovisas nedan för respektive linje. 
Som jämförelse anges även antal resor och utbudskilometer för 2014, då helårssiffrorna för 
2015 inte finns tillgängliga. Endast resor registrerade i JLT biljettmaskiner redovisas. 
Resplusbiljetter ingår inte. Angivna antal resor och tidtabellskilometer avser endast 
Jönköpings län.  
 
 

Linje 901 Jönköping – Värnamo – Halmstad  
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - - 
 

  

      

Tidigare Jönköping-Värnamo-Växjö.  
 

Linje 902 Nässjö – Värnamo – Halmstad  
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 142 450 409 689 
 

  

      

En ny dubbeltur Nässjö-Vaggeryd för att möjliggöra verkstadsbesök i Nässjö. Tre nya 
dubbelturer på sträckan Värnamo-Smålandsstenar. 

 
Linje 903 Värnamo – Växjö  
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - -  
 

  

      

Tidigare del av linje 901 Jönköping-Växjö. Den elektrifierade sträckan Värnamo-Växjö 
kommer enbart att köras med eldrivna tåg. 

 
Linje 904 Jönköping – Nässjö – Eksjö   
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 153 993 314 097  
 

  

      

En del tåg får andra tidslägen.  
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Linje 905 Nässjö – Vetlanda    
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 83 391 202 239 
 

  

      

Två dubbelturer vardagar dras in och ersätts med snabbusslinje 530, som dessutom utökas 
med två dubbelturer i pendlingslägen, en på morgonen och en på eftermiddagen. 
 

Linje 906 Tranås – Nässjö     
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 393 954 917 749 Avser Östgötapendeln.   

      

En dubbeltur mitt på dagen (ej pendlingsläge) dras in på grund av lågt resande. 
 

Linje 907 Jönköping – Nässjö – Växjö      
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 141 988 253 587 
 

  

      

Två dubbelturer Nässjö-Stockaryd förlängs till Alvesta(Växjö). 

 
Linje 965 Västtågen Göteborg/Skövde-Jönköping-Nässjö      
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 615 854 905 799 
 

  

      

Utökning av en dubbeltur måndag-fredag med inställelse under sommartidtabellen 24/6 till 
14/8 2016. Omfattande banarbeten på Västra stambanan norr om Falköping under ca 8 
månader innebär tillfälliga tidtabeller och bussersättningar på sträckan Falköping-Skövde 
vilket dock inte påverkar utbudet inom vårt län.  
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Stadstrafik 
 
Förändringar i Stadstrafiken i Jönköping sker vid tidtabellsskiftena i juni och augusti. Diskussioner förs 
med entreprenör och Jönköpings kommun vilka förändringar som kan komma att genomföras. När 
detta skrivs är planeringen inte klar men vid varje linje nämns förändringar som diskuteras. 
 
Förändringar i övrig Stadstrafik sker samtidigt som för Regionbussarna i december 2015. 
 
Förändringar i utbudet 2016 jämfört med 2015 redovisas nedan för respektive linje. 
Som jämförelse anges även antal resor och utbudskilometer för 2014, då helårssiffrorna för 
2015 inte finns tillgängliga. Endast resor registrerade i JLT biljettmaskiner redovisas. 
Resplusbiljetter ingår inte. 
 

Linje 1 Råslätt – Huskvarna  
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 3 054 250 822 933 
 

  

      

Inga förändringar 2016. Eventuellt sker en förtätning av kvällstrafiken måndag – fredag 
under förutsättning att det finns budgetmedel för det. 
 

Linje 2 Hisingsängen – Öxnehaga   
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 1 868 824 760 075 
 

  

      

Inga förändringar 2016. Eventuellt sker en förtätning av kvällstrafiken måndag – fredag 
under förutsättning att det finns budgetmedel för det. 
 

Linje 3 Tokarp – Ryhov – Råslätt     
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 1 674 385 779 515 
 

  

      

Inga förändringar 2016. Eventuellt sker en förtätning av kvällstrafiken måndag – fredag 
under förutsättning att det finns budgetmedel för det. 
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Linje 11 Samset – Centrum      

      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 39 625 46 538 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 12 Vätterslund – Ekhagen       
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 195 122 122 543 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 13 Huskvarna – Solåsen       
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 809 001 541 146 
 

  

      

Körs via Blå Entré från december 2015. Förlängs från Fridhem till Ljungarum. 
 

Linje 14 Hyltena – Råslätt        
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 220 369 283 768 
 

  

      

Inga förändringar 2016, eventuell indragning av några turer med lågt resande. 
 

Linje 15 Stensholm – Öxnehaga         
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 257 981 242 410 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 17 Strandängen – Centrum          
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 12 451 14 054 
 

  

      

Utökat antal turer till 60-minuterstrafik.  
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Linje 18 Skänkeberg – Österängen           

      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 107 144 75 384 
 

  

      

Utökat antal turer till 30-minuterstrafik på sträckan Centrum-Österängen.  
 

Linje 24 Hyltena – Centrum             
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - - Se linje 14.   

      

Inga förändringar 2016, eventuell förlängning av linjen till A6 Blå Entré under förutsättning 
att det finns budgetmedel för det. 
 

Linje 26 Bankeryd – Ryhov            
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 784 658 818 837 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 27 Månsarp – Centrum – Mariebo            
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 924 388 1 028 234 
 

  

      

Inga förändringar 2016, snabbusstur Månsarp-Centrum planeras. 
 

Linje 28 Torsvik – Norrahammar – Centrum – Solåsen             
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 630 630 741 596 
 

  

      

Körs via Blå Entré från december 2015. Förlängs från Fridhem till Ljungarum. 
 

Linje 29 Sjöåkra – Trånghalla              
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 37 191 65 867 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
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Linje 33 Egnahem – Esplanaden               
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 45 127 64 976 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 35 Snabbuss Stensholm – Esplanaden – Torpaplan                
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 155 517 97 014 
 

  

      

Inga förändringar 2016, utökat antal turer planeras. 
 

Linje 37 Snabbuss Resecentrum – Torsvik                 
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 16 406 45 793 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 38 Snabbuss Huskvarna – Torsvik                 
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 16 547 26 894 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 40-42 Stadstrafiken Tranås                 
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 59 956 32 907 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 

 
Linje 50 Stadstrafiken Värnamo                 
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 54 899 74 121 
 

  

      

Inga förändringar 2016. Utredning pågår om förändringar av stadstrafiken från 
tidtabellsskiftet i december 2016 enligt samma modell som för Nässjö. 
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Linje 61-64 Stadstrafiken Nässjö                 
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 164 806 203 046 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 80 Stadstrafiken Vetlanda                 
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 4 038 19 214 
 

  

      

Helt nytt upplägg där det gamla linjenätet ersätts av en ny linje 80 Vetlanda-Bäckseda med 
ökad turtäthet. 
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Regionbussar 
 
Förändringar i utbudet 2016 jämfört med 2015 redovisas nedan för respektive linje. 
Som jämförelse anges även antal resor och utbudskilometer för 2014, då helårssiffrorna för 
2015 inte finns tillgängliga. Endast resor registrerade i JLT biljettmaskiner redovisas. 
Resplusbiljetter ingår inte. Angivna antal resor och tidtabellskilometer avser endast 
Jönköpings län.  

 

Linje 101 Habo – Jönköping – Gränna 
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 878 528  1 304 493 
 

  

      

Körs via A6 Blå Entré. 
 

Linje 115 Habo – Brandstorp 
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 40 108  117 459 
 

  

      

Indragna turer 2015 återinsätts. Turer via Gustav Adolf körs enbart skoldagar. 
 

Linje 116 Habo – Mullsjö – Jönköping  
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 96 629  273 578 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 117 Habo – Älgafall  
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 3 934  14 894 
 

  

      

Körs endast skoldagar. Inga förändringar 2016. 
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Linje 119 Huskvarna – Nässjö   

      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 -  - Linjen kördes ej 2014   

      

Nattbussen på linje 326 flyttas till linje 119. Turer Huskvarna-Öggestorp på lördag och 
söndag förlängs till Forserum. 
 

Linje 120 Gränna – Tranås   
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 48 929  181 764 
 

  

      

Ny tur 19.20 från Tranås som ansluter från Stockholmståget. 
 

Linje 122 Gränna – Jönköping via motorvägen   
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 67 539 155 009 
 

  

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 123 Lekeryd – Hullaryd    
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 17 099 60 365 
 

  

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 
 

Linje 124 Jönköping – Aneby     
      

Trafikår Antal resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 149 682 421 758 
 

  

      

Ny nattbusstur kring midnatt fredagar och lördagar. Körs via A6 Blå Entré. 
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Linje 126 Öasvängen Visingsö   

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 13 651 76 146 Delvis efterfrågestyrd trafik   

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 130 Jönköping – Tenhult – Malmbäck   
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 11 572 50 293 Endast turer Jönköping-Malmbäck   

      

Körs via A6 Blå Entré istället för Hermansvägen. 
 

Linje 132 Jönköping – Gislaved   
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 97 242 530 388    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 133 Jönköping – Värnamo   
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 91 055 317 213    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 136 Jönköping – Gnosjö   
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 65 712 276 928    

      

Ny morgontur Jönköping-Skillingaryd. 
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Linje 141 Jönköping – Vrigstad – Sävsjö    

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 35 136 289 740 Sträckan Jönköping-Vrigstad-Lammhult   

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 150 Tranås – Eksjö    
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 109 788 426 785    

      

Kvällstur Aneby-Tranås-Aneby dras in på grund av lågt resande. Tidtabellsjusteringar lördag 
och söndag för bättre anslutning med Östgötapendeln i Tranås. 
 

Linje 151 Gränna – Tranås via Duvebo    
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 7 928 33 731    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 
 

Linje 155 Sommen – Tranås  
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 20 870 57 442    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 160 Tranås – Aneby via Frinnaryd  
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 14 715 84 017    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 
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Linje 200 Borås – Jönköping   

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 45 411 200 815    

      

Ny körväg i Ulricehamn samt mellan Ulricehamn och Borås via motorvägen. 
 

Linje 201 Smålandsstenar – Gislaved – Gnosjö – Värnamo    
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 377 714 1 288 149    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 202 Gislaved – Reftele – Värnamo    
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 242 647 748 925    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 238 Hillerstorp – Forsheda     
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 17 148 48 849    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 
 

Linje 239 Gnosjö – Kulltorp      
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 754 6 738    

      

Linjen körs endast skoldagar. Inga förändringar 2016. 
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Linje 245 Grimsås – Gislaved       

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 11 696 35 742    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 246 Gislaved – Broaryd        
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 7 733 36 704    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 
 

Linje 247 Burseryd - Smålandsstenar        
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 26 962 60 871    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 248 Smålandsstenar – Reftele         
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 6 093 60 899    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 
 

Linje 254 Gnosjö – Hillerstorp via Marieholm         
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 9 280 34 672    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 
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Linje 270 Värnamo – Rydaholm          

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 49 440 152 109    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 271 Värnamo – Ohs       
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 15 631 52 733    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 273 Värnamo – Ljungby       
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - 53 958    

      

Linjen administreras av Länstrafiken Kronoberg. Inga förändringar 2016. 
 

Linje 275 Värnamo – Dannäs       
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 14 477 68 864    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 301 Nässjö – Eksjö – Vetlanda        
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 336 902 769 115    

      

Inga förändringar 2016. 
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Linje 311 Nässjö – Malmbäck        

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 57 326 96 044    

      

Morgontur på sträckan Vaggeryd-Malmbäck dras in. Lågt resande.  
 

Linje 312 Nässjö – Bodafors        
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 72 927 162 767    

      

Samtliga turer kommer att köras via Martela i Bodafors.    

 
Linje 313 Nässjö – Sandsjöfors        
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 6 689 22 839    

      

Linjen körs endast skoldagar. Inga förändringar 2016. 
 

Linje 314 Nässjö – Flisby        
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 13 518 22 839    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 

 
Linje 321 Nässjö – Eksjö via Anneberg        
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 99 390 242 665    

      

Inga förändringar 2016. 
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Linje 325 Nässjö – Vimmerby        

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 9 120 79 606    

      

Inga förändringar 2016. 

 
Linje 326 Jönköping – Eksjö        
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 5 430 46 978    

      

Linjen körs inte under sommaren. Linjen renodlas till pendlingslinje Jönköping-Eksjö. 
Nattbussturen Nässjö-Eksjö dras in på grund av lågt resande. Nattbussturen Jönköping-
Nässjö flyttas över till linje 119. 

 
Linje 330 Eksjö – Mariannelund         
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 56 824 215 161    

      

En morgontur dras in på sträckan Mariannelund-Hult på grund av lågt resande. Två nya turer 
Eksjö-Hult på eftermiddagen. 

 
Linje 335 Mariannelund – Vetlanda          
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 27 998 104 739    

      

En morgontur Ädelfors-Vetlanda ändras till att endast köras skoldagar. 
 

Linje 341 Sävsjö-Vetlanda          
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 27 998 104 739    

      

Inga förändringar 2016. 
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Linje 342 Sävsjö-Vetlanda via Landsbro          

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 47 989 169 348    

      

Sträckan via Torset dras in på grund av lågt resande. 

 
Linje 343 Nässjö – Vetlanda           
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 41 680 139 269    

      

Två dubbelturer med lågt resande ställs in under sommaren. 

 
Linje 344 Vetlanda – Hultsfred            
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 30 485 95 089    

      

Inga förändringar. 

 
Linje 345 Vetlanda – Nottebäcksterminalen (Åseda/Växjö)            
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 36 675 87 490    

      

Linjen dras in på sträckan Åseda-Nottebäcksterminalen samt Norrhult-Klavreström där 
Länstrafiken Kronoberg har ett bra utbud av turer. Anslutning upprätthålls vid 
Nottebäcksterminalen med Åseda och Växjö. Sträckan genom Bäckseda dras in och ersätts 
med den nya linje 80. Turutbudet utökas med en dubbeltur och inga sommarinställelser. 

 
Linje 350 Vetlanda – Ramkvilla            
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 11 408 76 373    

      

Inga förändringar. 
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Linje 352 Vetlanda – Nye – Åseda             

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 16 075 53 105    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 

 
Linje 353 Vetlanda – Virserum             
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 8 727 27 460    

      

Linjen körs inte under sommaren. En ny eftermiddagstur Virserum-Vetlanda. 

 
Linje 354 Vetlanda – Skede             
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 18 496 29 120    

      

En ny morgontur Skede-Holsby-Vetlanda. 

 
Linje 355 Vetlanda – Skirö         
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 7 328 17 612    

      

Linjen körs endast skoldagar. Tomkörningen till Skirö på morgonen tidtabelläggs. 

 
Linje 356 Eksjö – Värne          
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 6 737 14 799    

      

Linjen körs endast skoldagar. Inga förändringar 2016. 
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Linje 360 Eksjö – Sävsjö          

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 7 762 73 261    

      

Linjen körs inte under sommaren. Inga förändringar 2016. 

 
Linje 362 Hjälmåkra – Sävsjö          
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 9 197 16 093    

      

Linjen körs endast skoldagar. Inga förändringar 2016. 

 
Linje 363 Sävsjö – Lammhult           
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 20 247 64 320    

      

Inga förändringar 2016. 
 

Linje 406 Hjo – Brandstorp           
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - 22 529    

      

Linjen administreras av Västtrafik. Inga förändringar 2016. 

 
Linje 432 Gislaved – Hyltebruk            
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 52 729 97 253    

      

Några turer med lågt resande dras in under sommaren. 

 
 
 



 

 

20 

Linje 510 Snabbuss Värnamo – Gislaved – Tranemo            

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 12 297 125 815    

      

Inga förändringar 2016. 

 
Linje 520 Snabbuss Värnamo – Jönköping            
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - - Linjen fanns inte 2014.   

      

Inga förändringar 2016. 

 
Linje 530 Snabbuss Nässjö – Vetlanda             
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - - Linjen fanns inte 2014.   

      

Ny snabbusslinje med fyra dubbelturer som bl.a. ersätter två indragna tåg Nässjö-Vetlanda.  
 

Linje 540 Snabbuss Jönköping – Tranås              
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - - Linjen fanns inte 2014.   

      

Den fram till juni 2015 körda snabbussen 16.40 på linje 124 från Jönköping till Tranås 
återkommer med eget linjenummer. 

 
Linje 630 Tranås – Österbymo               
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 2 626 51 073    

      

Linjen administreras av Östgötatrafiken. Inga förändringar 2016. 
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Linje 631 Eksjö – Österbymo               

      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 1 556 44 800    

      

Linjen administreras av Östgötatrafiken. Inga förändringar 2016. 

 
Linje 670 Tranås – Ödeshög                
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 1 012 16 555    

      

Linjen administreras av Östgötatrafiken. Inga förändringar 2016. 

 
Linje 671 Gränna – Ödeshög                
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 613 8 366    

      

Linjen administreras av Östgötatrafiken och körs endast skoldagar. Linjen upphör efter 
vårterminens slut 2016. 

 
Linje 873 Snabbuss Värnamo – Ljungby                 
      

Trafikår 
Antal 
resor Tidtabellskm  Anm.   

2014 - 36 102    

      

Linjen administreras av Länstrafiken Kronoberg. Inga förändringar 2016. 
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan  

Utbildning och kultur, Utbildning 

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  

”Genom kultur och kunnande, lust och lärande 

skapa ett rikt liv i en attraktiv region” 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Ett attraktivt och framtidsinriktat 

utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat 

efter befolkningens och arbetsmarknadens 

behov 

2.1 Eleverna ska slutföra sin utbildning 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Organisation och medarbetare som 

utvecklas i takt med nya krav. 

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en 

god hushållning av resurser på såväl kort 

som lång sikt 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Behovsanalyser som ger underlag för 

utbildningarnas dimensionering och 

inriktning  

2.11 Utbildningsinnehåll anpassat till elevens 

behov  

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Kompetensutveckling av personal för att 

möta framtida krav och kvalitet i skolan 

4.11 Organisationsutveckling för ökad 

produktion och effektivitet 

4.12 Kunskap om prestations- och 

kostnadsutfall 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2016 för Utbildning och kultur 

Utbildning 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Behovsanalyser 

som ger underlag för 

utbildningarnas 

dimensionering och 

inriktning 

Förstahandssökande i 

förhållande till antal 

utbildningsplatser  

(gymnasieskolan) 

-könsuppdelas 

Statistik Minst 1,0 sökande per 

utbildningsplats 

 

 

 Sökande per 

utbildningsplats 

(folkhögskolan) 

-könsuppdelas 

Statistik Minst 2,0 sökande per 

utbildningsplats 

 

 Andel nöjda elever 

(gymnasieskolan) 

- könsuppdelas 

Enkät Minst 80 % 

 Andel nöjda deltagare 

(folkhögskolan) 

- könsuppdelas 

Enkät Minst 80 % 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Utbildnings-

innehåll anpassat till 

elevens behov  

Andel, elever som 

slutför sin utbildning 

med godkänd 

examen-naturbruk  

(ny definition fr o m 

2015) 

Statistik 95 % 

 Andel deltagare som 

slutför kurs inom 

folkhögskolan - 

könsuppdelas  

Statistik 90 % 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Kompetens-

utveckling av personal 

för att möta framtida 

krav och kvalitet i 

skolan 

Andel lärare med 

ämnes- och 

pedagogisk  

behörighet  

(gymnasieskolan) 

Manuell rapportering Minst 90 %  

 Andel lärare med 

pedagogisk utbildning 

(folkhögskolan) 

Manuell rapportering Minst 75 %  
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Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Organisations-

utveckling för ökad 

produktion och 

effektivitet 

Kostnad per 

deltagarvecka 

(folkhögskolor) 

Ekonomisystemet Kostnadsökning inte 

högre än vägt index 

(förutsatt samma 

inriktning) 

 Kostnad per 

elevvecka 

(gymnasieskolan) 

Ekonomisystemet Kostnadsökning inte 

högre än index 

4.12 Kunskap om 

prestations- och 

kostnadsutfall 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda kvinnor och 

män ska inte öka 

jämfört med 

motsvarande period 

föregående år.  

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan  
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan  

Utbildning och kultur, Kultur 

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  

”Genom kultur och kunnande, lust och lärande 

skapa ett rikt liv i en attraktiv region” 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Medborgarnas intresse och engagemang i 

samhällslivet 

1.2 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att 

vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande 

2.1 Främja kulturell mångfald och regionala 

särdrag 

2.2 Dialog med civilsamhället 

2.3 Hållbar miljöutveckling 

2.4 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Organisation och medarbetas ska 

utvecklas i takt med nya krav 

 

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en 

god ekonomisk hushållning av resurser på 

såväl kort som lång sikt 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Genom egna insatser och stöd till 

föreningslivet skapa engagerade och 

kulturintresserade medborgare och fler 

mötesplatser 

1.21 Kulturverksamhet i länets samtliga 

kommuner 

2.11 Samverkan med olika aktörer inom 

kulturområdet.  

2.31 Klimatsmart region 

2.32 Klokt resurstänkande 

2.33 Sund livsmiljö 

2.41 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Tillgång till kunniga medarbetare 4.11 Organisationsutveckling för ökad 

produktivitet och effektivitet 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2016 för Utbildning och kultur 

Kultur 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Genom egna 

insatser och stöd till 

föreningslivet skapa 

engagerade och 

kulturintresserade 

medborgare och fler 

mötesplatser  

Publik Smålands 

Musik och Teater – 

Kulturhuset Spira 

Statistik Publik > 70 000  

 

 Publik Smålands 

Musik och Teater 

produktion utanför 

Kulturhuset Spira 

Statistik Publik > 50 000 

 Antal föreställningar 

för barn och ungdom. 

Statistik > 450 föreställningar 

 Publik vid föreställ-

ningar till barn och 

ungdom 

Statistik Publik > 35 000 

1.21 Kultur-

verksamhet i länets 

samtliga kommuner 

Andel kommuner 

inom länet där det 

varit föreställningar 

eller annan kultur-

verksamhet 

Statistik 100 %  

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Samverkan med 

olika aktörer inom 

kulturområdet  

Samverkanstillfällen  

interregionalt, 

internationellt och 

interkulturellt 

Statistik 25 

 Samverkanstillfällen 

med civilsamhället 

Statistik 30 

2.41 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Tillgång till 

kunniga medarbetare 

   

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Organisations-

utveckling för ökad 

produktivitet och 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 



 RJL2015/710 

 

 2015-10-12   

 

effektivitet budget 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda kvinnor och 

män ska inte öka i 

jämförelse med 

samma period 

föregående år. 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan  

 

Mätetalen för frisknärvaro, chef och ledarskap kommer fortsätta att följas upp men är inte en 

del av de övergripande strategiska systemmätetalen. 
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Ekonomisk ram i budget 2016 

Utbildning och kultur har en ekonomisk ersättning/ram på 138,0 mnkr som är 

verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som regionfullmäktige 

beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 2017-2018” 

Se bilaga för beskrivning av uträkning av ersättning 2016 
 

 

Ekonomisk ersättning 
Utbildning och kultur har ansvar för verksamheter och utifrån de ersättningar som redovisas i 

det följande. Utbildning och kultur svarar också för beredning av ärenden och administration 

av bidragsgivning inom området utbildning och kultur. 

 

Utbildning 
Verksamheten vid Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola finansieras med dels 

en rörlig ersättning och dels en fast ersättning. 

 

Den rörliga ersättningen utgör 578 kr per elevvecka och är lika med den som gäller för 

bidrag till rörelseägda folkhögskolor i länet. Veckovolymen uppgår till 12 600 elevveckor 

 

För 2016 ges därutöver en fast ersättning. 

 

Skola Rörlig ersättning/ 

elevvecka 

Fast ersättning 

Sörängens folkhögskola/6100 578 kr/ 3 526 000   5 950 000 

Värnamo folkhögskola/6500 578 kr/ 3 757 000  11 397 000 

För att Tenhults naturbruksgymnasiums och Stora Segerstads naturbruksgymnasiums insatser 

som regionalt kunskapscenter ges en fast ersättning på 616 000 kronor.  

 

Kultur 
För verksamheter inom kulturområdet ges utbildning och kultur fasta ersättningar inom 

följande områden. Ersättning inkluderar statsbidrag från kulturrådet. 

  

Tabell: Ersättningar inom kultur 

Verksamhetsområde Fast ersättning 

Smålands Musik och Teater 97 883 000 

Övrig kulturverksamhet, egen regi 14 823 000 

.  
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Verksamhetsplan 2016  

Utbildning och kultur 
 

 

 

UTBILDNING 

1.1 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter 

befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

 Utveckla kursutbuden inom Yrkeshögskolan, vilket ska resultera i fler 

vuxenutbildningar 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

 Ta fram plan för hur kompetensen i att bruka jordbruk och skog på ett klimatsmart 

sätt kan ökas. Se hållbarhetsprogram.  

 Genomföra en förstudie om förutsättningar för att erbjuda kurser i småskalig 

livsmedelsförädling 

3.1 Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav 

 Fortsätta IT-utvecklingen på folkhögskolorna för ökad tillgänglighet och integrering 

med Region Jönköpings läns nätverk. 

 Fortsätta  IT-utvecklingen på naturbruksgymnasierna för ökad tillgänglighet och 

integrering med Region Jönköpings läns nätverk. 

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång 

sikt 

 Följa upp åtgärdsplaner och stärka stödet till naturbruksgymnasierna - för ekonomi i 

balans 

 

KULTUR 

1.2 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser 

och till eget skapande.  

 Öka kunskapen kring Smot:s utbud genom att tydliggöra varumärket 

 I samarbete med länets grundskolor utarbeta en modell där elever i årskurs 2 och 

årskurs 8 via busstransport erbjuds ett besök i Kulturhuset Spira, så att alla barn 

under sin skoltid ska ha upplevt en föreställning. 

 Stödja framtagandet av uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar  med samtliga 

verksamheter som ingår i samverkansmodellen 

 Stödja framtagandet av handlingsplaner för särskilda satsningar samt de 

kulturpolitiskt motiverade områden som beskrivs i kulturplanen 

3.1 Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav 

 Implementera digitalisering av kulturbidragshanteringen, genom användande av 

kulturdatabas/KDB.  

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång 

sikt 

 Implementera nytt konstregister 
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GEMENSAMT 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

 Arbeta aktivt med att minska matsvinnet (från produktionskök) och öka 

materialåtervinningen, t ex med förbättrade rutiner och kommunikation som 

underlättar enkel och effektiv avfallssortering 

2.4 Kostnadseffektiv upphandling 

 Vidta åtgärder för ökad avtalstrohet såsom ökat antal avtalsleverantörer, rensning i 

databasen, informationsinsatser, i nära samarbete med Inköp och verksamheterna.  

 

 

 

 

 

UTBILDNING OCH KULTUR 

 

 

 

 

Carl-Johan Sjöberg 

Tf utbildnings-och kulturdirektör 
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Förvaltningsbudget 2016 med verksamhetsplan; 

Regionledningskontor med Folkhälsa och sjukvård, Regional 

utveckling, Ekonomi, Personal, Kommunikation, Kansli, 

Qulturum och Futurum  

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Vi har nöjda kunder. 

 

 

2.1 Vi skapar goda resultat genom effektiva 

processer i samverkan. 

2.2 Bidrar till hållbar miljöutveckling 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 God hushållning. 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1.1 Vi är lyhörda och tydliga. 

1.1.2 Vi har bra bemötande, god service och 

hög tillgänglighet.  

 

 

 

2.1.1 Vi arbetar med tydliga mål och 

uppdrag.  

2.2.1 Klimatsmart region 

2.2.2 Klokt resurstänkande 

2.2.3 Sund livsmiljö 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1.1 Lärande och förnyelse 

3.1.1 Vi arbetar med ständiga förbättringar. 

3.1.2 Vi har en aktiv omvärldsspaning. 

4.1.1 Vi har ett effektivt resursutnyttjande. 

4.1.2 Vi håller budget. 

Medarbetare 

5.1.1 Attraktiv arbetsplats 

5.1.2 Vi utvecklar en stimulerande arbetsmiljö. 

5.1.3 Vi arbetar med ständig kompetensutveckling. 
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Mått och mål 2016 Regionledningskontor och Verksamhetsnära 

funktion 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.1.1 Vi är lyhörda 

och tydliga. 

1.1.2 Vi har bra 

bemötande, god 

service och hög 

tillgänglighet.  

 

 Avstämning i bl.a. 

regionens 

ledningsgrupp 

 

Process- och produktionsperspektiv 

2.1.1 Vi arbetar med 

tydliga mål och 

uppdrag.  

 

 Regelbunden 

uppföljning 

 

2.2.1 Klimatsmart 

landsting 

2.2.2 Klok 

resurstänkande 

2.2.3 Sund livsmiljö 

Minska kostnader för 

resor med bil i 

tjänsten. 

 

Kostnader för 

reseersättning och 

utnyttjande av 

poolbil. 

Lägre kostnad jämfört 

med tidigare år 

2.3.1 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.1.1 Vi arbetar med 

ständiga förbättringar. 

3.1.2 Vi har en aktiv 

omvärldsspaning. 

 Regelbunden 

uppföljning 

 

Ekonomiskt perspektiv 

4.1.1 Vi har ett 

effektivt 

resursutnyttjande. 

   

4.1.2 Vi håller budget. 

 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget.  

Medarbetarperspektiv 

5.11 Kvalitet Medarbetarsamtal med 

individuella 

utvecklingsplaner 

Heroma Minst 90% av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

kvinnor och män ska 

inte öka i jämförelse 

med samma period 
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föregående år 

 Kompetensutveck-

lingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

kvinnor och män ska 

ha en dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

Mätetalen för frisknärvaro och chef och ledarskap kommer fortsätta att följas upp men är inte 

en del av de övergripande strategiska systemmätetalen. 

 

Ekonomisk ram i budget 2016 
Regionledningskontor med Verksamhetsnära funktion ska inom given ersättningsram på 245 

777 tkr nå mål och inriktningar som Regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med 

verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 2017-2018”. 

 

Område Belopp  

Regionledning/stab 89 081 

Verksamhetsnära funktion, allmän service 62 420 

Forskning o utveckling 

- Futurum 

- Qulturum 

 

51 251  

20 683 

Folkhälsoarbete 8 410 

Smittskydd 20 044 

Summa 251 889 

 

 
 

 

 

Verksamhetsplan 2016  

 Regionledningskontor med Folkhälsa och sjukvård, Regional 

utveckling, Ekonomi, Personal, Kommunikation, Kansli, 

Qulturum och Futurum  
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
Region Jönköpings län bildades 2015 med nya uppdrag, en ny politisk organisation och en ny 

verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret består av politiknära och 

strategiska resurser. Det finns också verksamhetsnära delar, som inte är en del av 

ledningskontoret.  

 

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 service i 

övergripande frågor. 
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De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, Personal, Kommunikation, 

Qulturum och Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten. 

 

Arbetet utgår från budget med verksamhetsplan och flerårsplan samt regional 

utvecklingsstrategi (RUS).  

Verksamhetsplanen består av gemensamma delar samt fördelat på de olika funktionerna. 

Några områden lyfts särskilt fram inför 2016 utöver det pågående löpande arbetet. 

 

Regionövergripande arbete 
 
Gemensamt 

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet, nationellt och internationellt sker kontinuerligt. 

Befolkningens hälsa är utgångspunkt. 

- Analys och statistik utvecklas under året. 

 

Former för ledning och styrning av verksamhetsområden utvecklas. Ledningssystem 

utvecklas vidare. 

- Särskilt fokus på åtgärdsplaner, som bygger på kraftsamling samt ledning och styrning av 

stödverksamheter. Lärande och innovativt tänkande integreras i arbetet. 

 

Risk och säkerhetsarbete fortsätter utvecklas. 

 

Hållbar utveckling. Nytt program tas fram att gälla från 2017. 

 

Stöd och utbildning i arbetet med jämställdhet och jämlikhet i verksamheterna för att ge alla 

invånare lika möjligheter.  

 

Erfarenheter från regionens första år tas tillvara och ligger till grund för stöd till utveckling av 

politiska arbetsformer samt utveckling av regionledningskontorets arbetsformer. 

 

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas tillvara. Inom regionledningskontor 

bildas team vid behov. Projektform används för tillfälliga och tidsavgränsade arbeten. 

- Utveckla samverkansformer med Kommunal utveckling  

 

Folkhälsa och sjukvård 

Stöd för verksamhetsområdenas arbete 

Fortsatt utveckling av uppföljning och utdata av kliniska resultat  

Uppföljning av primärvårdssatsning  

Samverkan kring läkemedelsfrågor i sydöstra sjukvårdsregionen 

Stödja barnkonventionen och barnbokslut 

Stöd för flyktingmottagande 

 

Vårdtjänster  

Stöd för ökad struktur och standardisering journal 

Utveckling av kliniskt beslutstöd och mobila stöd  

Förbättrad informationsöverföring inom sydöstra sjukvårdsregionen  

 

Folkhälsa  
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Påbörja införandet av nya Folkhälsostrateiska planen  

 

Patientsäkerhet 

Genomföra patientsäkerhetsdialoger  

Införa arbetssättet Gröna korset  

 

Smittskydd och vårdhygien  

Följa utveckling i infektionsverktyget 

 

Regional utveckling 
Ta fram handlingsplaner till Regional utvecklingsstrategi.  

 

Näringsliv & arbetsmarknad 

- Förstärkt satsning på ökade investeringar i regionen genom samarbete med Business 

Sweden. Fortsatt utveckling av näringslivsstrukturen genom ALMI, EEN, Science Park, 

Nyföretagarcentrum och näringslivschefsgruppen där vi även önskar se att Jönköping utses till 

ett utav regeringens exportcentra. 

- Innovationsstrategiarbetet fördjupas under 2016 med länets olika aktörer. 

- Projektinsatser med fokus på Nyindustrialisering och digitalisering. 

- Projektinsatser för att snabba på integrationsprocessen, validering och matchning 

-Vidareutveckling av strategiskt omvärldsanalysarbete och införandet av SCBs supercross 

verktyg innebär utökat stöd för evidensbaserade underlag. 

 

Attraktivitet 

- Arbetet med en regional översiktsplan inleds under 2016 

- Översyn länsmuseets verksamhet 

 

Infrastruktur 

- Arbetet med höghastighetståg och förhandlingar med staten utgör en viktig del av 

infrastrukturarbetet under 2016 

- En ny infrastrukturproposition, ett nytt trafikförsörjningsprogram, ny buss och tågstrategi är 

några av de planer som kommer att påverka infrastrukturarbetet under 2016 och som skall 

integreras i översiktsplanearbetet 

- Bredbandssamordningen i länet kommer förstärkas och arbetet med att utveckla 

handlingsplaner för den Regionala Digitala Agendan antas och implementeras. 

 

Forskning och utbildning 

- Samarbetsavtalet mellan regionen och Jönköping University  

- Yrkeshögskolesamverkan förstärks för att verka än tydligare för att länet skall få de 

yrkeshögskoleutbildningar vi är i behov av i länet. 

- Utbildningsfrågor och tillvaratagande av kompetenser hamnar i fokus i och med den 

omfattande invandringen. Projekt där vi kan nyttja vår folkhögskoletäthet i landet och våra 

studieförbund kommer att initieras.  

- Samarbetet med våra grannlän Kronoberg, Kalmar och Blekinge kommer att förstärkas bla 

genom vårt samarbete i EU frågor och via vårt Brysselkontor. I detta samarbete ingår såväl 

Jönköping University, Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola. 

 

Ekonomi 

Ekonomi ska förutom löpande arbete i huvudprocesserna, ekonomistyrning, 

ekonomiredovisning och finansförvaltning särskilt under 2016 genomföra följande 
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processförbättringar 

- införa KPP som verktyg för fokusering kring vårdens kvalitetsbristkostnader 

-  utveckla möjligheter i Diver till att utifrån olika användares behovs skapa ”dash-boards för 

styrning och uppföljning 

- förbättra styrmodeller för regionens service och stödverksamheter  

stärka arbetet med analys och benchmarking 

Personal 

Kompetensförsörjning 

- prioritet att arbeta med läkare och sjuksköterskor 

- minska användningen av bemanningsföretag 

- rätt använd kompetens – RAK 

- introduktion och utbildningstjänster för sjuksköterskor 

 

Hälsa – ohälsa 

- hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron 

- medarbetar-/säkerhetskulturundersökning 

 

Anställningsvillkor 

- löneöversyn 

- minska den ofrivilliga deltiden 

- omställning utifrån förändrade arbetssätt, ekonomi, organisation 

 

Kommunikation 

- Fortsatt utveckling av invånartjänster och e-hälsa som ökar invånarnas möjligheter att ta 

ansvar för sin egen hälsa.  

- Arbetet för att påverka patientströmmarna på ett positivt sätt fortgår. Invånarna ska veta vart 

de ska vända sig och medarbetarna ska samverka för bättre flöden mellan olika vårdgivare. 

- Hälsa för livet – en stor satsning på förskjuta perspektivet både hos invånare och 

medarbetare.  Stort förändringskommunikationsarbete som kommer att pågå under hela 2016. 

- Nybyggnation av regionens intranät. Stor satsning som inkluderar hela organisationen. 

 

Kansli  

- Fortsatt regionövergripande arbete med införande av dokumenthantering i evolution.  

- Införande av Evolution på regionledningskontoret och Verksamhetsnära funktioner  

- Fortsatt arbete med projekt uppdatering dokumentationshandbocker, ärendehandbok  

m m.  

- Fortsatt översyn av skrivregler och arbete inom Klarspråksområdet.  

- Ny informationssäkerhetsorganisation inkl fortlöpande arbete inom området 

- Uppdatering av dokumentationsplaner  
- E-arkiv och översyn av framtida arkivorganisation 

 

Qulturum 

- Stöd och samordning för ständiga förbättringar och logistik inom olika områden som Hälsa 

för livet, e-hälsa, patientcentrering, patientsäkerhet och standardiserade vårdförlopp. 

- Stimulera innovationsarbete, omvärldsorientering och lära av andra. 

- Koordinera och samordna ledarutveckling och coaching. 

- Kunskapsstyrning och registerutveckling – i samverkan i regionen/länet samt stöd till lokala 

enheters tillvaratagande av registerdata. 



 RJL2015/710 

 

- Utveckla nya metoder för förbättringsarbete avseende mätning, uppföljning och spridning. 

- Utveckla nya metoder för lärande genom simulering och virtuella lärplattformar samt  

verktyg för  samlärande och partnerskap 

 

Futurum 

- planera för den decentraliserade läkarutbildningen vad gäller lokaler, lärartjänster, IT, 

information och organisation. 

- tydliggöra och samordna stödfunktionen för verksamhetsförlagd utbildning. Införa ett IT-

stöd för administrationen och utveckla kvalitetsuppföljningen. 

- utreda och utveckla biblioteksfunktionen som kunskapsstöd i vardagen och i relation till 

utbildningsuppdraget. 

- vidareutveckla stödet och organisationen för AT- och ST-läkares professionsutbildning 

genom att bland annat ansvara för studierektorsorganisationen. 

- stärka profilområdena för klinisk forskning genom att tydliggöra kopplingen till 

verksamhetsområden och andra forskningsstrukturer i vår region. 

- stärka infrastrukturen för klinisk forskning i Sydöstra regionen och inom RJL genom att 

utveckla Forum Sydost. 

-vidareutveckla den nystartade stödstrukturen för kliniska prövningar i RJL genom att 

samordna kontakter med externa parter till exempel avseende avtal, fakturering, 

genomförandefrågor och organisera nätverksträffar. 

 

Internt arbete: 

Ständigt lärande 

Medarbetares kunskap om mål och planer är viktiga förutsättningar för god hushållning.  

Arbete med vardagslärande integrerat i processarbete och i olika mötesfora.  

 

Stimulera allas engagemang i och ansvar för förbättringsarbete.  

Utveckla arbetet med resultattavlor, systemmätningar och påverkansdiagram på tavlor 

och/eller intranät. 

Minimera kostnader för kvalitetsbrister 

Minimera alla former av strul för att minska kostnader för slöseri så att våra resurser kan tas 

till vara på rätt sätt. Använda Synergi för att mäta och utveckla mätetal. 

 

Effektiviseringar 

Effektiviseringar i verksamheten ska genomföras i enlighet med kraftsamling. 

Arbetsmiljö 

Arbetet med att förbättra arbetsmiljö och hälsa fortsätter med en öppen dialog, 

arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.  

Hälsa  

Ambitionen för 2016 är att behålla den låga nivån på sjukfrånvaron och om möjligt minska 

den ytterligare. Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen fortsätter. 

 

Under året fortsätter arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser.   

Kompetensutveckling 

Systematisk värdering av kompetensbehov kopplat till verksamhetsområden 
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Miljöarbete  

Under året kommer fortsatt aktivt miljöarbete att bedrivas. Exempel på aktiviteter är: 

 Analys av körsträcka med bil och förslag till handlingsplan 

 Verka för fler virtuella mötesplatser 

 Följa tillämpliga systemmätetal och åtgärdsplan 2014 Hållbar utveckling ur ett 

miljöperspektiv 

Avtalstrohet 

Alla avdelningar ska sträva efter att uppnå målet om avtalstrohet genom att informera 

medarbetare och chefer om vikten av att följa regionens avtal vid upphandling/inköp 

 

 

 

 

Regionledningskontor 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

regiondirektör 




