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Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. Godkänner förslag till budget för Regionstyrelsens centralt budgeterade 
anslag.

2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2018 för 
verksamhetsområde Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, 
IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och 
verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 angivit att respektive nämnd 
ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2017.

Information i ärendet
Regionfullmäktiges direktiv
Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i 
vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras. För de delar av 
verksamheten som utförs i egen regi, ska regionstyrelse och nämnder senast i 
december 2017 fastställa budget och verksamhetsplan per verksamhetsområde. 
Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa en budget för de delar av 
styrelsens/nämndens utgiftsramar som inte fördelats till verksamhetsområden.  

Verksamhetsplanens utformning
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region 
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska 
mål arbetar Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard.

Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens 
utveckling utifrån fem perspektiv:
 Medborgare och kund
 Process och produktion
 Lärande och förnyelse
 Medarbetare
 Ekonomi
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Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje 
perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt vilka mätetal 
som kommer att mätas under året för att fokusera på viktiga förbättringsområden. 
Handlingsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå högre måluppfyllelse. 

Förslag till verksamhetsområdena Regionledningskontor med verksamhetsnära 
funktion, IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service budget- och 
verksamhetsplaner framgår av bilaga, baserat på underlag från respektive 
verksamhetsområdesdirektör till regiondirektören. Beträffande ekonomiska 
förutsättningar för genomförande av verksamheten gäller de förutsättningar som 
redovisas i det följande.

I verksamhetsplanen för Regionledningskontoret finns ett antal uppdrag och 
aktiviteter som rör nämndernas ansvarsområden, varav en del ska beredas av 
Regionledningskontoret innan de går vidare i organisationen och/eller för beslut. 
Utdrag ur verksamhetsplanen lämnas till berörd nämnd.

Återrapportering av mätetal/mål
Regionfullmäktige har i budget 2018 utifrån strategiska mål fastställt 
systemmätetal med mål som ska uppnås under 2018.  Regionfullmäktiges mål 
omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen 
regi eller genom alternativa producenter. 

I verksamhetsplanerna redovisas förslag till periodicitet och omfattning avseende 
regionledningskontorets återrapportering av mätetal/mål utifrån regionstyrelsens 
ansvar. I beslutad budget- och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 
anges härutöver ett antal inriktningsmål som kommer att följas upp i 
årsredovisningen. 

Ansvar och befogenheter
Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige 
anvisat. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och 
effektivisera verksamheten till givna ramar.

För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med 
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för 
verksamheten.

Ekonomisk ram till regionstyrelsen
Regionfullmäktige beslutade i budget 2018 om budget till regionstyrelsen på 
586 848 000 kronor. Budgeten fördelas mellan centrala anslag och 
verksamhetsområdena Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, IT-
centrum samt Verksamhetsstöd och service enligt nedan.  

Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram 
under året göra förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är en del i att 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(6)

2017-12-12 RJL 2017/83

uppnå fullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 2018. Utöver det har 
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar 
till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte 
behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.

Centralt budgeterade anslag

Tabell: Centrala anslag (tkr)
Utgiftsområde Anslag
Övrig hälso- och sjukvård 2 744
Allmän regional utveckling 2 375
Politisk verksamhet 58 945
Allmän service 94 543
Fastighetsförvaltning 50 251
Summa 208 888

Verksamhetsområden inom regionstyrelsen

IT-centrum 
Kostnader för IT-centrum ska vara i samma nivå som intäkter och eventuella 
anslag över tid. Styrmodellen ska visa hur IT-centrums olika uppdrag finansieras.

Styrmodell för 2018
Särskilda uppdrag som handlar om strategiskt arbete med indirekt påverkan på 
verksamheten finansieras med anslag. Inför 2018 fördelas anslag ut för förstudier 
med syftet att IT-centrum ska vara delaktiga i ett tidigt skede i utredningar samt 
för arbetet med att övergå till Windows 10.

När det gäller uppdrag som är ett direkt stöd till verksamheten ska kostnaden 
finansieras av aktuell verksamhet. Det kan ske på två sätt:

Gemensamma tjänster 
Gemensamma övergripande tjänster där enskilda verksamheter inte kan påverka 
omfattningen finansieras solidariskt. I förvaltningsbudget 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 och Raindance. 
Inför 2018 har det tillkommit kostnader för Stratsys och Diver. Förändringar som 
påverkar detta ska ske i dialog med regionledningskontoret och i ordinarie 
budgetprocess.

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.
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Verksamhetsstöd och service 
Kostnader för Verksamhetsstöd och service ska vara i samma nivå som intäkter 
och eventuella anslag över tid. Styrmodellen ska visa hur olika uppdrag 
finansieras.

Styrmodell för 2018
Särskilda uppdrag
Verksamhetsstöd och service får anslag för vissa särskilda uppdrag. Förändringar 
som påverkar detta ska ske i dialog med regionledningskontoret i ordinarie 
budgetprocess.

Stöd till verksamhet
När det gäller uppdrag som är ett stöd till övrig verksamhet ska kostnaden 
finansieras av verksamheten. Det kan ske på två sätt:

Gemensamma tjänster
Gemensamma, övergripande tjänster där enskilda verksamheter inte kan påverka 
omfattningen finansieras solidariskt. I Regionstyrelsens beslut om verksamhetsplan 
för Verksamhetsstöd och service dimensioneras ekonomisk ram för att finansiera 
verksamhetens kostnad. Gemensamma tjänster avser:

 Inköp
 Fakturahantering och E-handel
 Löneadministration
 Kontaktcenter
 Miljö

                               
Ovanstående verksamheter finansieras genom ett AO-pålägg som för 2018 är 1,04 
% på personalkostnaderna (kontogrupperna 40-41) på samtliga regionens ansvar.

Avtal/abonnemang/rörlig debitering
För övriga tjänster vars omfattning verksamheten kan påverka görs en 
överenskommelse genom avtal eller abonnemang med respektive verksamhet. Det 
kan även handla om rörlig debitering utifrån verklig förbrukning.

Regleringspost för Regionfastigheter
Under 2015 infördes komponentmodellen vilket innebär att underhållsinsatser 
aktiveras. Under kommande år har Regionen stora investeringar som kommer att 
aktiveras först 2020-2021. Bedömningen har gjorts att hyresnivån skall ligga kvar 
för att längre fram kunna möta de kostnadsökningar som uppstår när dessa 
investeringar aktiveras.  Avskrivningskostnad för bygginvesteringar minskar 
mellan 2017 till 2018 med 35 mnkr, då ursprunglig bygginvestering för Ryhovs 
sjukhus är färdigavskriven. Regleringsposten för 2018 är 89 mnkr.
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Tabell: Anslag till Verksamhetsstöd och service (tkr)
Utgiftsområde Anslag
Primärvård (1177) 23 946
Övrig hälso- och sjukvård (bårhus/hjälpmedelscentral) 121 998
Medicinsk service (antidoter) 1 030
Allmän service 56 599
Fastighetsförvaltning -88 521
Summa 3 086

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion 

Tabell: Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion (tkr)
Utgiftsområde Anslag
Övrig hälso- och sjukvård 116 167
Allmän service 168 819
Summa 285 986

Rapportering/uppföljning
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi 
enligt nedan.

Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och 
nämnder. 

Efter tertial 1 återrapporterar regionledningskontoret till regionstyrelsen och 
regionfullmäktige en tertialrapport med sammanfattning av hur verksamheten 
utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk helårsprognos.

Efter tertial 2 lämnas delårsrapport samt för helåret årsredovisning. I 
delårsrapporten och årsredovisningen ska återrapporteringen spegla 
regionfullmäktiges fördelning per nämnd/utgiftsramar.

Verksamhetsområdesdirektörna rapporterar på motsvarande sätt till 
regiondirektören.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12 
 Verksamhetsplan verksamhetsområdena Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service



TJÄNSTESKRIVELSE 6(6)

2017-12-12 RJL 2017/83

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, regiondirektören
Verksamhetsområde IT-centrum
Verksamhetsområde Verksamhetsstöd och service

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör



 

 

 

 

Verksamhetsplan  
2018 

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion 
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1 Inledning 
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. 

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) och andra styrande dokument. 

Flera områden i verksamhetsplanen ska beredas för att sedan överlämnas till 

verksamhetsområde/verksamhetsområden. 

Några områden lyfts särskilt fram inför 2017 utöver det pågående löpande arbetet med budget 

med verksamhetsplan och flerårsplan. 
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2 Perspektiv och strategiska mål 
Perspektiv Strategiska mål 

Medborgare och kund Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik 
verksamhet och mångfald 

Process och produktion Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Kostnadseffektiv upphandling 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda förutsättningar för de 
människor, organisationer och företag som finns i länet. 

Lärande och förnyelse Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Medarbetare Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Ekonomi God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 
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3 Ekonomisk ersättning i budget 
Regionledningskontor med Verksamhetsnära funktion ska inom given ersättningsram på 280 

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

verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019-2020”. 

  

  Verksamhetsnära funktion Regionledingskontor Summa 

Övrig hälso- och sjukvård -111 966 -4 201 -116 167 

Allmän service -77 093 -92 726 -169 819 

Summa -189 059 -96 927 -285 986 

 

Investeringsbudget 2018 

Specificerade investeringar  0 kr 

Ospecificerade investeringar 500 000 kr 
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Perspektiv: 

4 Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste 

utmaningar. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i 

hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården innebär att se och möta hela människan 

och där individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och 

ömsesidig respekt för varandras kunskap. 

 Aktiviteter 

 Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet. 

 I större utsträckning arbeta med modellen för patientberättelser vid utbildningstillfällen. 

 Närståendes betydelse ska förstärkas och erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner som 
erhållit extramedel för detta ändamål 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.2 Förbättra tillgängligheten 

Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske 

med att förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden. 

 Aktiviteter 

 Tillgänglig vård 

 Funktionshinderområdet - Jämlik tillgänglighet för funktionsnedsatta 

 En modell prövas att vårdcentralens ordinarie öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i 
veckan. 

 Ett särskilt uppdrag ges för att öka öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00 

 Läkartillgängligheten behöver bli bättre utifrån patientens behov. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.3 Existentiell hälsa och andlig vård 

Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både 

fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. All vårdpersonal bör kunna ge 

grundläggande stöd vid existentiella kriser. Människors existentiella hälsa behöver också 

uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet. 
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Uppdrag/mål: 

4.1.1.4 Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för patientens 

vårdupplevelse.  

Det centrala etikrådet har uppdraget att initiera, stödja och stimulera etikarbetet, bland annat 

genom att 

• höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda 

• främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig verksamhet 

• ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt 

 Aktiviteter 

 Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig verksamhet 

 Ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.5 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Regeringens och SKLs vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  

 

- Invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad 

information, åtkomst till dokumentation från insatser och behandlingar, samt individuellt 

anpassad service och e-tjänster. 

- Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande verksamhets- och 

beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet och säkerhet.  

- Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och säkerhet samt 

få relevanta beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning. 

Med en gemensam nationell IT-infrastruktur underlättas integrationen mellan system och 

tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer och system samt 

mellan patient och vårdgivare.  

 Aktiviteter 

 Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett kostnadseffektivt sätt som leder till kvalitetsförbättringar 
inom vården 

 Tillsammans med SKL vara drivande i utvecklingen av regelverk i samband med införandet av digitala 
tjänster detta för att säkerställa patientsäkerheten. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.6 En jämlik sjukvård som ges efter behov. Förstå behov och arbeta aktivt med jämlik 

hälsa och vård 

Vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. Grupper med särskilda behov ska 

identifieras och uppmärksammas.  Förbättringsarbeten ska uppmärksamma skillnader i 

behandling och resultat mellan olika grupper, till exempel kvinnor och män. 
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Uppdrag/mål: 

4.1.1.7 Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik rehabilitering utifrån patienternas behov, i såväl 

primärvård som specialistvård. 

 Aktiviteter 

 Rehabilitering - återgång i arbete 

 Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 

 Grön rehabilitering 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.8 Analysera ökat behov baserat på befolkningsökning och befolkningsstruktur 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.9 Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien 

- Flera olika satsningar pågår inom hygienområdet.  

- Uppmuntra användandet av infektionsverktyget  

- Fortsätta Strama arbetet med utbildningsbesök på varje vårdcentral. Förskrivar- och 

kvalitetsstatistik tas fram.  

- Klinikspecifika antibiotikaronder 

- Övervakning av det epidemiologiska läget i länet och begränsa spridning av smittsamma 

sjukdomar 

 Aktiviteter 

 Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet 

 Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70-åringar och äldre 

 Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet 

 En subventionerad TBE-vaccination för barn och unga utreds 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.10 En förstärkt öppenvård inom psykiatrin med bättre samverkan mellan 

huvudmännen behöver ske samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.11 Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för att 

förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018. 

 

Framgångsfaktorer: 

4.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Vi utgår från Britt-Marie och hennes familj och deras behov av hälso- och sjukvård. Britt-

Marie är en fiktiv invånare i Jönköpings län. Britt-Marie och hennes närstående bor på olika 

platser i länet. De behöver olika typer av stöd från olika delar av hälso- och sjukvården och 

den kommunala omsorgen. Hur vårdens delar samarbetar spelar en stor roll för Britt-Marie. 
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 Aktiviteter 

 Leda och stödja regionens satsning Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som startade 
under 2016. 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.1 Från akuten till vårdcentralen 

Genom att förtydliga primärvårdens uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma 

arbetssätt och förbättra tillgängligheten i primärvården ska patientströmmarna styras 

effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans dagtid och kvällar. 

 Aktiviteter 

 Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området. 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.2 Trygg och säker vård och omsorg 

Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och 

utskrivning från sjukhus fortsätter liksom utvecklingen av vård och stöd i hemmet. 

Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska 

kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".  

Projektet tar fram nya arbetssätt och rutiner för samverkan mellan vårdcentraler, kliniker och 

kommunal vård och omsorg, användning av individuella vårdplaner, mobila team och IT-stöd. 

 Aktiviteter 

 Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset 

 Utredning ska göras av att utveckla mobila geriatriska team till mobila närsjukvårdsteam, som utgår 
från primärvården och samverkar med kommunal hemsjukvård 

 Trygg och säker vård och omsorg i hemmet 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.3 Kroniska sjukdomar 

Primärvården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de 

behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. 

 Aktiviteter 

 Utveckling av arbetssätt och uppföljningsrutiner. 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.4 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Förbättringsarbete genomförs i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården, 

primärvården och kommunen utifrån lärdomarna i pilotprojektet 2016-2017. Syftet är att 

förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet, upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande 

insatser, samordnade vårdplaneringar och patientnöjdhet. 

 Aktiviteter 

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



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 11(37) 

 

 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.5 Hälsa för livet 

Hälsa för livet är ett förbättringsarbete utifrån det nationella innovationsprojektet Flippen i 

primärvården. I projektet testas nya arbetssätt för att möta människors behov av hälsa på ett 

bättre sätt.  

I delprojektet Meny till invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för invånarna att 

hantera sin egen hälsa. Primärvården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala 

invånartjänster och aktiviteter.  

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska sjukdomar och deras 

närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är Hjärtats hus för invånare som har eller har 

haft cancer, lärcafeér, levande bibliotek och självhjälpsgrupper. 

 Aktiviteter 

 Meny till invånare 

 Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt hjärtats hus i länet 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.6 Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Asylsökande ska erbjudas hälsoundersökning. 

 Aktiviteter 

 Hälsoundersökningar 

 Hälsoskolor 

 Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård 

 Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med kommuner 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.7 Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Den palliativa vården ska bedrivas utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan 

kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård. 

 Aktiviteter 

 Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i samverkan med kommunerna. 

 Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ medicin 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.8 Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av 

rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning 

Vara delaktiga i länsövergripande arbete med att utveckla rehabilitering i hemmet. 
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Uppdrag/mål: 

4.1.2.9 Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd. 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.10 Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och 

personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.11 Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och 

vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen. 

Framgångsfaktorer: 

4.1.3 Bästa plats att växa upp och åldras på 

Övergripande fokusområden under 2018 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.1 Sänka tröskeln till primärvården 

för att styra patientströmmar till att se vårdcentraler som den självklara platsen att vända sig 

till för sjukvården. 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.2 Fortsatt satsning på primärvården 

genom utveckling av digitala verktyg och hjälpmedel, samt att uppmuntra och 

uppmärksamma innovationer 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.3 Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat 

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

särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.4 Värna barn och ungdomshälsan 

Det förebyggande arbetet är en nyckelfråga i framtidens hälso- och sjukvård. Barn- och 

ungdomshälsan har blivit en efterfrågad verksamhet för unga med lindrig psykisk ohälsa. 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.5 Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Barnhälsovården ska vara jämlik och bedrivas enligt nationella direktiv.  

Tillsammans med kommunerna ge barn 0-19 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa. 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.6 Familjecentraler 

Målet är att tillsammans med kommuner etablera minst en familjecentral i varje kommun. 
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 Aktiviteter 

 Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser samt särskilt erbjuda pappautbildning. 

 Tillgängligheten till kvinno- och barnhälsovården ska öka utifrån föräldrars och barns olika behov. 

 Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda 
levnadsvanor. 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.7 Ungdomsmottagningar 

Stärka ungdomsmottagningarnas roll för psykisk hälsa. 

 Aktiviteter 

 Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp till 25 års ålder. 

 En översyn görs när det gäller personalbehov på ungdomsmottagningarna. 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.8 Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform 

Teamet ska bedriva utbildning och verka för att en generell kunskapsnivå inom samtliga 

hälso- och sjukvårdsområden. 
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Uppdrag/mål: 

4.1.3.9 En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk 

organisation utifrån rätten till jämlik vård. 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.10 Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla barn med 

autism. 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.11 Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska 

intensifieras. 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.12 Insatser ska göras som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt 

vård på lika villkor. 

Strategiska mål: 

4.2 Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 

4.2.1 Arbete med mänskliga rättigheter och 

diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 

jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice 

och omotiverade skillnader ska utjämnas. 

 Aktiviteter 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga verksamheter 

Uppdrag/mål: 

4.2.2 Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt. 

Alla verksamheter följer upp data med könsuppdelad statistik som analyseras och vid 

eventuella omotiverade skillnader vidtas åtgärder. Systemmätetalen för 2018 kommer, i de 

fall de är individbaserade, att redovisas könsuppdelade. 

Uppdrag/mål: 

4.2.3 Mångfald och likabehandling - social hållbarhet 

I program för Hållbar utveckling 2017–2020 finns mål för mångfald och likabehandling som 

en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en handlingsplan för 

funktionshinderpolitiken. 
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Uppdrag/mål: 

4.2.4 Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen -

 Barnbokslut 

Handlingsplanen från 2016 har speciellt fokus  

• utbildning och fortbildning för personal 

• barnrättsombud i varje enskild verksamhet 

• barn och ungas delaktighet 

• barn som anhöriga. 

Uppdrag/mål: 

4.2.5 Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och 

sociala klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god 

levnadsmiljö. 

Uppdrag/mål: 

4.2.6 Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk 

plattform 
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Perspektiv: 

5 Process och produktion 
Strategiska mål: 

5.1 Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra 

folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

5.1.1.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Handlingsplanen för jämlik hälsa är reviderad för perioden 2018-2019. Exempel på aktiviteter 

som fått genomslag är kompetenslyft inom socioekonomisk metodik och 

medborgarmedverkan, utvecklade av stöd för ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas 

hälsa samt digitalisering av hälsosamtalen som genomförs av barnhälsovården, elevhälsan och 

primärvården. Samverkan kring idrottsskolor för äldre, språkutveckling för barn och koncept 

för samtalsgrupper har prövats och sprids i hela länet. 

 Aktiviteter 

 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

 Bidrag inom folkhälsoarbetet 

Strategiska mål: 

5.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

5.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.1 Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende 

 Aktiviteter 

 Mottagning för unga med beroende 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.2 Samverkan med kommunerna 

Arbetar med ett gemensamt ledningssystem 

 Aktiviteter 

 Strategigrupp Barn och unga 

 Strategigrupp äldre 

 Strategigrupp Psykiatri och missbruk 
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 Aktiviteter 

 e-Hälsoråd 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.3 Välfungerande ambulanssjukvård 

Det är viktigt att arbeta med rätt använd kompetens där både ambulanssjuksköterska och 

ambulanssjukvårdare har sin plats. 

 Aktiviteter 

 Uppföljning av lättvårdsambulans 

 Förnyat avtal med SOS Alarm 

 Öka den kliniska läkarmedverkan i ambulanssjukvården 

 Gemensam helikopterverksamhet undersöks 

 Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas inom Jönköpingsområdet 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.4 Kris- och katastrofberedskap 

i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 

2013:22) beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i RJL: 

 Aktiviteter 

 Planläggning, utbildning och övningar 

 Risk och sårbarhetsanalyser 

 Tjänsteman i beredskap 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.5 Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar 

inom PTSD 

Bättre förutsättningar för att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 1-15 procent av barn och unga som utsätts för trauma 

under sin uppväxt, riskerar att utveckla ett kroniskt stresstillstånd, PTSD. 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.6 Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller 

socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp. 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.7 Utveckla en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri som står utanför 

vårdvalet. 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.8 En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas. 

 Aktiviteter 
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 Aktiviteter 

 Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet under första halvåret 2018 där även en utvärdering av 
vårdval ögon ingår. 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.9 Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region Jönköpings län 

med bland annat fler barnmorskor. 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.10 Möjligheten att flytta över delar av dietistresursen till primärvården ska 

undersökas. 

Framgångsfaktorer: 

5.2.2 God cancervård 

Antal patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för 

kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden. Utifrån dessa förutsättningar har RJL tagit fram 

ett antal prioriterade utvecklingsområden. 

Uppdrag/mål: 

5.2.2.1 Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Alla patienter med cancer ska:  

- få behandling inom fyra veckor 

- vara välinformerade  

- få lika god palliativ vård oavsett bostadsort  

- erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram  

- regional cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet. 

 Aktiviteter 

 Utveckling och uppföljning av löften för alla patienter 

Uppdrag/mål: 

5.2.2.2 Fortsatt arbete med nivåstrukturering 

Utifrån nationella beslut och diskussioner inom RCC. 

 

Uppdrag/mål: 
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5.2.2.3 Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Uppdrag/mål: 

5.2.2.4 Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av prostatacancer inom 

Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som drabbats av 

prostatacancer. 

Uppdrag/mål: 

5.2.2.5 Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom. 

Uppdrag/mål: 

5.2.2.6 RCC:s implementering av en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan 

för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning ska stödjas. 

Strategiska mål: 

5.3 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

5.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

5.3.1.1 Säker vård alla gånger 

Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att 

patientsäkerheten är den bästa möjliga.  

 

Strategiska fokusområden för arbetet med patientsäkerhet är: 

• Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård alla 

gånger är i fokus. 

• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet. 

• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.   

• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska 

vården. 

• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och 

vårdpersonal). 

 

Arbetssätt utvecklas i linje med dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs genom 

mätningar som dels stimulerar utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar resultatet av 

arbetet. 
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Strategiska mål: 

5.4 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

5.4.1 Rätt beteende - avtal 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Avtalstrohet inköp Månad 90% 

 

 Aktiviteter 

 Avtalstrohet 

Strategiska mål: 

5.5 Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: 

5.5.1 Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer 

och arbetssätt. 

Vi fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete, genom en kontinuerlig 

utveckling av processer och arbetssätt. 

 Aktiviteter 

 Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas till vara. 

Uppdrag/mål: 

5.5.2 Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner 

avseende kostnad per invånare inom olika verksamheter. 

All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga 

resursinsats. 

 Aktiviteter 

 Jämförelser med andra landsting/regioner - nyckeltal med fokus på kr/invånare samt produktion via 
databasen Kolada. 

 Nationell benchmarking med hjälp av KPP-data i kombination med data ur kvalitetsregister. SKL-
gemensamt arbete. 

Uppdrag/mål: 

5.5.3 Region Jönköpings län är en kommunikativ organisation. 

Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation och i dialogen med 

våra målgrupper måste vi hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll, kanal 

och kontaktyta. 
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 Aktiviteter 

 Kommunikationen ska öka invånarnas kunskap om Region Jönköpings läns verksamhet och ge 
möjligheter till insyn och delaktighet. 

 Medarbetarna ska uppleva att cheferna är kommunikativa; att de engagerar och involverar 
medarbetarna och att de får rätt information i rätt tid genom ett känt kommunikationssystem som de 
känner sig trygga med. 

 Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka upp och ta del av information som är relevant för 
verksamheten, men också att dela med sig och underlätta för andra att göra ett bra jobb. 

Uppdrag/mål: 

5.5.4 Digitalisering av arbetsprocesser 

Att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är avgörande för 

att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra 

och moderna arbetssätt och på servicenivåer. 

Uppdrag/mål: 

5.5.5 Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny 

dataskyddsförordning (GDPR). 

Systematiskt  arbete med informationssäkerhet för att skydda informationen. Från maj 2018 

gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), vilket ställer nya och högre krav på 

informationssäkerheten. 

Strategiska mål: 

5.6 Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda 

förutsättningar för de människor, organisationer och 

företag som finns i länet. 

Framgångsfaktorer: 

5.6.1 Ta en ledande roll för helheten och verka för bästa möjliga 

samordning i det regionala utvecklingsarbetet. 

Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar såväl verksamheter som drivs av 

Region Jönköpings län såsom länstrafik, kulturutveckling och utbildningar som processer som 

vi inte fullt ut äger själv. Det är viktigt att Region Jönköpings län tar en ledande roll för 

helheten och verkar för bästa möjliga samordning. 

 

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och genomföras i 

enlighet med den regionala utvecklingsstrategin till 2025 (RUS). Strategin utgår från tre 

ömsesidigt beroende hållbarhetsdimensioner; den sociala och kulturella, den ekologiska och 

den ekonomiska. 

 

Prioriterade områden i det regionala utvecklingsuppdraget: 

• Arbetsmarknad/Näringsliv 

• Kunskap och innovation 
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• Livsmiljö 

• Samhällsplanering 

 Aktiviteter 

 Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.1 Påverkansarbete på nationell nivå, arbetsmarknad och näringsliv 

Skapa fler studiemöjligheter på yrkeshögskolenivå och på högskolenivå i länet. Strategisk 

kommunikation med nationella myndigheter och beslutsfattare i syfte att öka kunskapen om 

länets utmaningar, Öka antalet utbildningsplatser och skapa större kunskap om behovet av 

forskningsanslag till vårt lärosäte. 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.2 Förstärkt kompetensplattform 

Kompetensplattformsuppdraget syftar till att ta ett samlat grepp kring utbudet av utbildningar 

och länets behov av kompetens. Genom analyser, prognoser och forum skapas en översikt, 

kunskap och förståelse kring situationen i länet. Dessa sprids i ett flertal nätverk och via 

webbplatsen utveckling.rjl.se. Inom detta område drivs även attitydprojekt i kommunerna för 

att öka ungas intresse och kunskap om vår regionala arbetsmarknad. Vi samordnar flera olika 

nätverk för studievägledare, YH-utbildare, branschråd m.m. 

 Aktiviteter 

 Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka och utveckla kompetensen. 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.3 Att bidra till nya och fler jobb i länet. Kompetensförsörjnings-insatser 

En viktig framgångsfaktor för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin är 

arbetsmarknadens kompetensförsörjning och utveckling av näringslivet. Ett starkt och 

konkurrenskraftigt näringsliv är en nyckelfaktor för regional tillväxt och utveckling och därför 

satsar Region Jönköpings län extra mycket på att utveckla och stödja näringslivsutveckling i 

länet. 

 

Viktigt att vara är en aktiv part i samordningen av olika insatser som görs för nyanlända och 

att en kartläggning av nyanländas kompetenser genomförs så fort som möjligt, för att 

matchningen gentemot arbetsmarknaden ska bli så bra som möjligt. Detta arbete sker i nära 

samverkan med kommuner, arbetsförmedling, länsstyrelse och andra berörda aktörer. 

 Aktiviteter 

 IT-spåret 

 Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga och arbetslösa i Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.4 Stödja verksamheter med koppling till näringslivsutveckling 

För att stärka näringslivsutvecklingen i länet ges regionala utvecklingsbidrag till ett antal 

verksamheter som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet och som visat framgångsrika 

resultat i projektform. Region Jönköpings län ger verksamhetsstöd till Science Park, 
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Företagsjouren, Ung Företagsamhet och Coompanion. Därtill är Region Jönköpings län 

delägare i Almi och i Smålands Turism. Dessa bidrag ges under tre år, följs upp årligen och en 

fördjupad granskning sker efter 2,5 år för att avgöra fortsatt verksamhetsfinansiering och 

eventuell ändring av villkor. Samordning och samverkan mellan de olika näringsfrämjande 

aktörerna är därför av stor vikt. 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.5 Utveckla besöksnäringen 

Besöksnäringen är växande och ur sysselsättningssynpunkt en viktig bransch att utveckla. 

Branschen är förhållandevis stark även i de glesare befolkande delarna av länet. På senare år 

har kraftfulla insatser gjorts för ökad samordning och kvalitetshöjning av de besöksmål länet 

erbjuder. Fortsatt arbete är viktigt och här är Smålands Turism AB en naturlig och viktig part 

och samordnare. 

 Aktiviteter 

 Hållbar turismutveckling och friluftsturism 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.6 Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete 

Fördjupade analyser inom det regionala området. Tillsammans med länets kommuner kan vi 

ta fram bättre förankrade prognoser och planeringsunderlag inom en mängd olika områden. 

 Aktiviteter 

 Arbeta vidare med systemet BRP+ (bruttoregionprodukt) 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.7 Uppkopplad industri och nya material 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 

2025. Projekt som bidrar till omställning inom området uppkopplad industri och nya material 

för hela företagssektorn kommer därför vara prioriterade under 2018. Nya hållbara material, 

molntjänster, robotik, och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är 

en förutsättning för att klara konkurrenskraften i Sverige. 

 Aktiviteter 

 Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.8 Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och 

landsbygdsprogrammet för att utveckla de gröna näringarna 

Aktivt  arbeta med att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och 

kulturmiljöer. Landsbygden ska ses som en värdefull tillgång med många 

utvecklingspotentialer. 

 

En kraftsamling har under de senaste åren inletts i länet vad gäller sektorn. Arbetet sker i nära 

samverkan mellan ett antal för näringen betydelsefulla aktörer. Målsättningen för 

klustersatsningen är att bli känt för marknadsinriktad livsmedelsproduktion i världsklass från 

Sveriges mest innovativa matregion. 
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 Aktiviteter 

 Arbete med regional skogsstrategi 

 Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart Housing Småland 

 Projekt Vandringsleder i Småland 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.9 Kommersiell service 

Delansvar för den kommersiella servicen och har möjlighet att ge vissa typer av stöd till de 

butiker som är den ”sista på orten”. Detta styrs bl.a. av det regionala serviceprogrammet. En 

ökad tillgång till kommersiell service förbättrar förutsättningarna för entreprenörskap och ger 

fler arbetstillfällen på landsbygden. 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.10 Bättre kapitalförsörjning för företag 

Bristen på riskvilligt kapital har länge varit ett utvecklingsproblem. I samarbete med 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har ett investeringsprojekt pågått under ett 

par år för att bygga upp regionala riskkapitalfonder inom NUTS-II-området Småland och 

öarna.. Nytt för denna period är att av det totala beloppet på 120 miljoner kommer 24 miljoner 

att avsättas för så kallad såddfinansiering i företags tidiga skede. 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.11 Skapa förutsättningar för att främja ett gott innovationsklimat i länet 

Under 2017 togs en regional innovationsstrategi fram för samverkan med det 

innovationsfrämjande systemet, företagare och andra aktörer. I den regionala 

innovationsstrategin adresseras tre insatsområden som är viktiga för vårt innovationsklimat; 

attityder, samverkan och effektiva processer för innovation. 

 Aktiviteter 

 Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas 

 Verka för att inrätta ett Industriellt utvecklingscentrum IUC 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.12 Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet 

Näringslivets investeringsgrad inom forskning och utveckling (FoU) är låg och under snittet 

för riket. Därtill har länets högskola mycket mindre forskningsanslag än andra större 

lärosäten. 

 

Innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin. Innovationer är resultatet av kunskap, kreativitet och acceptans för 

förändring, de uppstår ofta som ett resultat av mötet mellan olika kunskaper, kompetenser, 

egenskaper och erfarenheter i olika branscher och sektorer.  

Ett gott innovationsklimat förutsätter en samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, 

akademi och civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. 
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Uppdrag/mål: 

5.6.1.13 Samverkan med Jönköping University 

Under 2017 invigdes Jönköping Universitys nya forsknings- och 

utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den ska bidra till att 

utveckla länets och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och 

processer. Satsningen görs med stöd av KKstiftelsen som nu skrivit ett 10-årigt 

samverkansavtal med högskolan. 

 

Jönköping University arbetar också tillsammans med oss för att stärka 

forskningsfinansieringen för högskolan.  För att öka möjligheterna till mer extern finansiering 

inom våra styrkeområden skapades 2017 ett gemensamt projektkontor med syfte att få fler 

Horisont 2020 projekt till länet.  Finansiering av ett projekt med syfte att koppla ihop 

utländska studenter med företag för att få fler av de utländska studenterna att etablera sig i 

länet. Mellan 2010 och 2015 har högskolan fått nästan 2 000 färre utbildningsplatser. En aktiv 

påverkan gentemot staten pågår för att vända denna trend. 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.14 Bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län 

En god livsmiljö bidrar till en regions attraktionskraft och ökar människors välbefinnande.  

Förutom att satsa på kultur ska övriga insatser inom regional utveckling också bidra till en 

hållbar livsmiljö och ett attraktivt län.  Kopplingen till de tre dimensionerna av hållbarhet 

hänger nära ihop med livsmiljön.  Miljön omkring oss är en stor del av vår livsmiljö och 

bidrar till vårt läns attraktionskraft. 

 Aktiviteter 

 Filmbyn Småland 

 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 

 Bidrag till ungdomsorganisationer 

 Bidrag till pensionärsorganisationer 

 I samråd med spelkulturens aktörer genom en förstudie bilda ett spelkulturinstitut 

 Skapa förutsättningar för konstutövare 

 Prioritera att stärka och utveckla barn- och ungdomskulturen 

 Föra samtal med JU om att starta en konstutbildning på preparandnivå 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.15 Ökad regional samordning kring samhällsplanering. Kraftsamling inom området 

infrastruktur och kollektivtrafik. 

Region Jönköpings län ser behov av en ökad regional samordning kring samhällsplanering 

och infrastruktur för att stötta utvecklingen i länet och påverka såväl näringsliv som 

arbetsmarknader i rätt riktning. Med tydligare stråkbilder för infrastruktur, bostadsbyggnation, 

kollektivtrafik, LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och 

arbetsmarknadsregioner kan vi påverka utvecklingen i rätt riktning. 

 

 För att maximera utfallet i dessa komplexa processer kommer vi att kraftsamla inom området 

infrastruktur och kollektivtrafik de närmaste åren. 
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 Aktiviteter 

 Fortsatt arbete inom vår regionala projektorganisation som arbetar med Sverigeförhandlingen 

 Nordic Infra Center 

 Ta initiativ till en utredning tillsammans med kommunerna för att utveckla och stärka möjligheterna 
till hållbart resande i länets landsbygdsområden 

 Utreda möjligheten och behovet av nya expressbusslinjer som utgår från länets funktionella stråk. 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.16 Regional transportplan 

Region Jönköpings län ansvarar för den regionala transportplanen och kan genom dess 

innehåll prioritera hur utveckling och investeringar i infrastrukturen ska ske. 

 

Arbetet med den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029 har en strategisk 

inriktning som sammanfattas i fyra punkter. 

- Genomför nuvarande planer – varsam omprioritering 

- Samfinansiering järnvägar – satsningar för att möjliggöra utvecklad tågtrafik 

- Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafikåtgärder 

- Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet 

 Aktiviteter 

 Framtagande av en länsplan för regional transportinfrastruktur 

Uppdrag/mål: 

5.6.1.17 Miljö och klimat 

Miljöarbetet i regionen kan delas upp i två delar där den ena avser miljöutveckling i den egna 

verksamheten och den andra delen avser  miljöutvecklingsarbete i länet, vilket  sker i nära 

samverkan med Länsstyrelsen. Region Jönköpings län ingår i flera samverkansgrupper som 

leds av Länsstyrelsen och vi finansierar ett flertal miljöprojekt. 

 

Ett prioriterat område under 2018 är energi och grön omställning. 

 Aktiviteter 

 Ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020. 

 All kollektivtrafik ska drivas med förnybart bränsle 2025 

 Arbetet med resfria möten intensifieras 

 Bli ett plusenergilän 2050 

 Utreda möjligheterna att tillsammans med kommunerna inrätta elbilspooler i länet, som ett alternativ 
till kollektivtrafiken. 

 Fortsatt satsning på kraftfulla elladdstolpar 

 Ta ett samordnande ansvar när det gäller biogasarbetet i länet. 

 Ta ett samordningsansvar för att värna hela länets dricksvattenförsörjning. 

 Antalet helvegetariska rätter ska öka inom vårdinrättningarna och skolor. 

 Naturbruksgymnasierna ska få möjlighet att återta sina egenproducerade varor. 
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Uppdrag/mål: 

5.6.1.18 Digitalisering 

Region Jönköpings län, länsstyrelsen i Jönköpings län samt länets kommuner har i samverkan 

tagit fram en regional digital agenda. Målsättningen i den digitala agendan är att Jönköpings 

län ska bli en region som präglas av högt IT-användande, nydanande digitala lösningar och 

tjänster som gynnar en hållbar utveckling.  Under 2018 fortsätter utvecklingen kring den 

digitala agendan. Att alla i Jönköpings län ges likvärdiga förutsättningar att delta i 

samhällslivet är en demokratifråga. 

 

Påverkansarbetet i olika former är betydelsefulla delar för att öka takten i utbyggnaden och 

därmed tillgången till bredband. Region Jönköpings län verkar för att påverka beslutsfattare 

på olika nivåer att tillskjuta mer offentlig finansiering. Från statens sida har behovet av stöd 

till utbyggnaden underskattats och varit otillräckligt. 

 Aktiviteter 

 Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande bredband från ett robust nät. Ta fram en regional 
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål 

 Den digitala agendans insatsområden 

 Utredning av investeringskostnader för hushåll och företag 

Framgångsfaktorer: 

5.6.2 Internationellt arbete 

Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det 

internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet. 

Näringslivet i länet har en stark internationell koppling med ett världsomfattande kontaktnät. 

Besöksnäringen växer kraftigt och den främsta tillväxten sker genom fler internationella 

besökare. 

 

Flera studier visar att mångfald och upplevelsen av att man lever och verkar i en internationell 

eller global miljö bidrar till attraktionskraften i en region. 

Av internationell policy framgår att internationellt arbete ska ses som redskap för 

verksamhetsutveckling och ska frambringa ett mervärde för regionen och dess invånare. 

 Aktiviteter 

 Utländska direktinvesteringar 

Uppdrag/mål: 

5.6.2.1 Assembly of European Regions 

Under 2018 har vi politisk representation i den internationella ledningen. Områdena 

integration, jämställdhet och e-hälsa är  prioriterade områden under 2018. 

Uppdrag/mål: 

5.6.2.2 Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor 

. Kontoret agerar dörröppnare och är Region Jönköpings län förlängda arm i Bryssel. Den 

främsta uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor. Genom att vi 

samarbetar gränsöverskridande blir vi starkare på den internationella arenan.  Inför EUs 
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budgetarbete 2020 har Brysselkontoret en viktig roll att lyfta värdet av 

strukturfondsprogrammet för våra regioners tillväxt. 

Uppdrag/mål: 

5.6.2.3 Europa Direkt kontor 

Europa Direkt-kontorets syfte är att öka kunskapen om EU och vad medlemskapet i EU 

innebär. Europa Direkt-kontoret arrangerar aktiviteter på skolor, arbetsplatser och på 

offentliga arenor. Ett Model EU för gymnasieelever och Europaveckan är återkommande med 

syfte att höja kunskapen om EU och internationalisering för allmänheten. 

 Aktiviteter 

 Model EU 

 Europaveckan 

Uppdrag/mål: 

5.6.2.4 Enterprise Europe Network (EEN) 

Region Jönköpings län är medfinansiär till Enterprise Europe Network (EEN) vars syfte är att 

ge stöd till små och medelstora företag, öka internationaliseringen som sedan ska leda till 

ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Inom Almi,  arbetar man aktivt med att stötta 

personer med utländsk bakgrund som vill starta egna företag och med stöd för företag 

intresserade av utländska marknader genom till exempel internationaliseringscheckar. 

 Aktiviteter 

 Be Global 

Uppdrag/mål: 

5.6.2.5 Internationell samverkan inom hälso- och sjukvården 

Idag finns det internationell samverkan inom hälso- och sjukvården i Alytus län i Litauen och 

med Yerevan i Armenien. Därtill deltar Region Jönköpings län i internationella konferenser 

och samverkar i flera olika utbildnings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården 

och tandvård. 
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Perspektiv: 

6 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

6.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Lärande i vardagen 

För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och 

brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.1 Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Arbete pågår med utarbetande och revidering av olika nationella riktlinjer. Verksamheterna 

behöver successivt anpassas till riktlinjerna. 

 Aktiviteter 

 Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.2 Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

 Aktiviteter 

 Följer den nationella utveckling och genomför lokala anpassningar vid behov 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.3 Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.4 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning i samverkan 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.5 Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer 

Framgångsfaktorer: 

6.1.2 Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 

6.1.2.1 Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Grundläggande i chef- och ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa 

förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i 

lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem 

och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse och innovationer 
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uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt 

viktigare delar i utvecklingsarbetet. 

Uppdrag/mål: 

6.1.2.2 Utveckling av ledningssystem utifrån kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter 

från olika lokala förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att 

utveckla det övergripande ledningssystemet arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet. 

Framgångsfaktorer: 

6.1.3 Kraftsamling 

Uppdrag/mål: 

6.1.3.1 Stärka och förnya verksamheten för att nå bättre folkhälsa och bättre vård till 

lägre kostnader. 

Framgångsfaktorer: 

6.1.4 Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

6.1.4.1 Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Stärka profilområdena för klinisk forskning genom att tydliggöra kopplingen till 

verksamhetsområden och andra forskningsstrukturer i Region Jönköpings län.  

Strategiska satsningar på forskning inom området kvalitet, säkerhet och värdeskapande samt 

förstärka kliniska vardagsnära forskning inom primärvården. 

 Aktiviteter 

 Verksamhetsförlagd utbildning 

 Studierektorsorganisation 

 Klinisk prövningsenhet 

 Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan RJL, Jönköping University och Linköpings Universitet 

Uppdrag/mål: 

6.1.4.2 Decentraliserad läkarutbildning 

 Aktiviteter 

 Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen. 

 Utveckling av universitetssjukvård inom RJL kopplat till RALF avtalet 

Uppdrag/mål: 

6.1.4.3 Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en 

Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal 

vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård 

 Aktiviteter 
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 Aktiviteter 

 Stärka infrastrukturen för klinisk forskning i Sydöstra regionen och inom RJL genom att utveckla Forum 
Sydost 

Uppdrag/mål: 

6.1.4.4 Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan 

med kommunerna och andra aktörer. 

Framgångsfaktorer: 

6.1.5 Lärande och förnyelse 

 Aktiviteter 

 Utveckla och stimulera allas engagemang i ständigt lärande 

 Utveckling av Evolution systemet 

Framgångsfaktorer: 

6.1.6 Vi arbetar med ständiga förbättringar 

 Aktiviteter 

 Former för ledning och styrning av verksamhetsområden utvecklas 

 Utveckla regionens intranät 

 Utveckla nya metoder för förbättringsarbete avseende mätning, uppföljning och spridning 

 Utveckla spridning av lärande genom nationella och internationella mötesplatser 

 Kvalitetssäkra kompetens genom att utveckla nya metoder för lärande genom simulering och virtuella 
lärplattformar samt  verktyg för  samlärande och partnerskap 

Framgångsfaktorer: 

6.1.7 Vi har en aktiv omvärldsspaning 

 Aktiviteter 

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

 Stimulera innovationsarbete, omvärldsorientering och lära av andra. 

 Risk och säkerhetsarbetet fortsätter utvecklas 
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Perspektiv: 

7 Medarbetare 
Strategiska mål: 

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Medarbetarsamtal Månad 90% 

  Kompetensutvecklingsplan Tertial 90% 

  Personalhälsa - sjukfrånvaro Månad Inte öka jämfört 
med samma 
period förra året 

 

 Aktiviteter 

 Fortsatt kompetensutveckling 

 Sjukfrånvaron ska minska 

Framgångsfaktorer: 

7.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Det är viktigt att arbeta långsiktigt och målmedvetet med alla delar av kompetensförsörjning; 

att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avveckla. Ett särskilt fokus 

riktas mot svårrekryterade yrken. Särskilda och skräddarsydda rekryteringsinsatser för läkare 

och andra samt analys av försvårande eller underlättande faktorer behövs för att identifiera 

arbetsrelaterad ohälsa och skapa förutsättningar för en förbättrad personalbemanning.  

 Aktiviteter 

 En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram under 2018 

 Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram (RIU) permanentas 

 Utbildningstjänster - specialistsjuksköterskor 

 En plan tas fram för att under 2019 inrätta tre PTP tjänster för psykologer 

 Tillsammans med JU arbeta för att en tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning startas 

 Pröva möjligheten för ST-läkare att göra en del av sin utbildning i primärvården 
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Uppdrag/mål: 

7.1.2.1 Underlätta vägen till legitimation för asylsökande 

Uppdrag/mål: 

7.1.2.2 Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av 

2018. 

Ett nationellt arbete pågår för att gemensamt, mellan alla landsting och regioner nå ett 

oberoende av bemanningsföretag till utgången av 2018. En handlingsplan för att uppnå 

oberoende av bemanningsföretag beslutades av regionstyrelsen i juni 2017. 

Uppdrag/mål: 

7.1.2.3 Karriärtjänst för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt arbete. 

För att förbättra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor och göra yrket mer attraktivt 

införs en ny karriärtjänst under 2018. Tjänsten riktar sig till erfarna och yrkesskickliga 

sjuksköterskor som fortsätter arbeta kliniskt och är ett stöd genom att coacha, föra samtal om 

arbetssätt och delta i introduktion av nya sjuksköterskor. 

Uppdrag/mål: 

7.1.2.4 Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning 

Kontinuerlig samverkan med lärosäten/utbildningsanordnare skapar förutsättningar för 

integration av teori och praktik som studenterna behöver. Viktiga komponenter i arbetet med 

studenter och elever är interprofessionellt lärande, förbättringskunskap, god 

handledarkompetens samt ett positivt lärandeklimat. 

 Aktiviteter 

 Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings 
Universitet 

Uppdrag/mål: 

7.1.2.5 Utveckla samarbetet med kommunerna för att underlätta rekrytering. 

Uppdrag/mål: 

7.1.2.6 Kapacitets- och produktionssyrning (KPS, Rätt använd kompetens (RAK) 

Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att omfördela arbetsuppgifter mellan olika 

professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård 

där den samlade kompetensen används på bästa möjliga sätt. 

Uppdrag/mål: 

7.1.2.7 Medarbetare med anställningsstöd 

Vi har i dagsläget ca 100 medarbetare med olika former av anställningsstöd. För att nå 

ytterligare grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kommer samarbetet med 

arbetsförmedlingen att utvecklas under 2018. 
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Uppdrag/mål: 

7.1.2.8 Inrätta 10 ST tjänster med inriktning psykiatri (Aktivitet). 

Uppdrag/mål: 

7.1.2.9 Ta initiativ och knyta fler YH-utbildningar till undersköterskor i länet som till 

exempel ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik för undersköterskor. 

 

Framgångsfaktorer: 

7.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö med målet att alla medarbetare ska 

uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska. 

Uppdrag/mål: 

7.1.3.1 Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna. 

Projekt tillsammans med SKL. 

Projekt tillsammans med sju av länets kommuner (ESF-finansierat) 

Uppdrag/mål: 

7.1.3.2 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och 

säkerhetskulturundersökningen 2016. 

Arbetet med resultat och handlingsplaner från den kombinerade arbetsmiljö- och 

säkerhetskulturundersökning ska fortsätta även under 2018 och ingå i det ordinarie 

arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. 

Uppdrag/mål: 

7.1.3.3 Social hållbarhet - aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen 

Utifrån de nya reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen har ett stödmaterial tagits 

fram. De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, 

rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena förvärvsarbete 

med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Uppdrag/mål: 

7.1.3.4 Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper (Aktivitet) 

Framgångsfaktorer: 

7.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Att vara medarbetare ska ge möjlighet till engagemang och lärande och här ger 

medarbetarpolicyn vägledning och stöd. 
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Framgångsfaktorer: 

7.1.5 Chef och ledarskap 

Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande 

värderingar. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. Med fokus på invånarnas behov ska 

chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, 

arbetstillfredsställelse och ständiga förbättringar. Cheferna har ett helhetsansvar för sin 

verksamhet och att nå uppsatta mål. 

Uppdrag/mål: 

7.1.5.1 Chefsutvecklingsprogram 

Med stöd av ett utvecklingsprogram ska intresserade medarbetare få möjlighet undersöka 

förutsättningar för ledar- och chefskap. Programmen ska ge möjlighet till personlig utveckling 

och bidra till förståelse för morgondagens behov och utmaningar.  

 

Chefer på alla nivåer ska ges möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser. Program och 

utbildningar kring chefs- och ledarskap, samt talangutveckling anordnas kontinuerligt. Likaså 

utbildningar med olika inriktningar som kunskap om ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, 

rekrytering, mentorprogram och reflektionsgrupper samt ett brett spektrum av 

förbättringsprogram för den egna verksamheten. För chefer erbjuds även utbildningar på 

akademisk nivå, inspirationsmöten, chefsseminarier och nätverk. 

Uppdrag/mål: 

7.1.5.2 System- och ledarförståelse för AT-läkare och ST-läkare 

Särskilda program för AT- och ST läkare genomförs. Programmen syftar bland annat till 

system- och ledarförståelse. 

Framgångsfaktorer: 

7.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

En personcentrerad och patientsäker vård med ett hållbart 

arbetsliv för medarbetarna kräver en personalpolitik i nära dialog med 

arbetstagarorganisationerna och som utgår från att stärka teamarbetet samt tar tillvara och 

utvecklar olika yrkesgruppers kompetens. 

En väl fungerande lönebildning är en viktig förutsättning för att kunna behålla och rekrytera 

personal med rätt kompetens. 

Region Jönköpings län fortsätter sin lönepolitik med konkurrenskraftiga löner som kan hävda 

sig mot marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av 

verksamhetens produktivitet och kvalitet. 

 Aktiviteter 

 Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller 
prövas 

 Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter 65 års ålder 
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Uppdrag/mål: 

7.1.6.1 Stöd till och utbildning för chefer i lönebildningsfrågor. 

Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge möjlighet till 

löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten. Chefer kommer att få 

fortsatt stöd och utbildning i lönebildningsfrågor. 

Uppdrag/mål: 

7.1.6.2 Justering av ersättningen för nattjänstgöring 

För att underlätta bemanningen av sjuksköterskor och undersköterskor under natten kommer 

ersättningen för nattjänstgöring att justeras. 

Uppdrag/mål: 

7.1.6.3 Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som sedan 

länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro 

Uppdrag/mål: 

7.1.6.4 Förstärka arbetet med att minska sjukfrånvaron till särskilt utsatta verksamheter 

genom bättre samordning och tydligare stöd till chefer. 
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Perspektiv: 

8 Ekonomi 
Strategiska mål: 

8.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

8.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

  Prognos Tertial 0 

Uppdrag/mål: 

8.1.1.1 Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 timmar ska 

göras, med plan för införande. 

Uppdrag/mål: 

8.1.1.2 En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en 

sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent. 

Uppdrag/mål: 

8.1.1.3 Anslaget för allmäntandvård barn och ungdomar förstärks. 
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1 Inledning 
Verksamhetsidé: 

IT-centrum levererar värdeskapande, kvalitativa tjänster genom radikalt kundfokus, moderna 

arbetssätt och professionella medarbetare. 

Beskrivningen av verksamheten 

För att regionens verksamhetsmål ska kunna uppfyllas behöver verksamheterna bland annat 

rätt stöd i form av högkvalitativa IT-tjänster. Regionen använder IT för att planera, genomföra 

och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och konsekvent utveckla och 

förbättra sättet att arbeta. 

IT-centrum har det samlade ansvaret för all IT i regionen. IT-centrums uppdrag är att 

tillgodose regionens verksamhetsområden med ändamålsenliga, kvalitativa IT-tjänster med 

hög säkerhet och tillgänglighet. Det omfattar stöd för ledning och styrning av verksamheten, 

ändamålsenliga IT-tjänster för kärnverksamheternas bedrivande och IT-tjänster riktade mot 

medborgarna, samt interna stödsystem. IT inom regionen präglas, särskilt inom området 

hälso- och sjukvård, av lagkrav samt genomgående höga krav på patientintegritet, 

användbarhet, informationssäkerhet och tillgänglighet. För många IT-tjänster behöver 

verksamheten ha tillgång till support dygnet runt. Delar av regionens verksamhet är 

högspecialiserad och teknikdriven. I syfte att tydliggöra IT-centrums tjänster inklusive dess 

kostnader används en tjänstekatalog där detta beskrivs för de interna kunderna. 

I takt med att verksamheterna använder IT i allt större omfattning, har antalet IT-system ökat i 

omfattning och komplexitet. Regionens IT-utveckling sker i huvudsak genom samverkan med 

beställande och mottagande verksamheter, samt via respektive 

systemförvaltningsorganisation. Inkomna utvecklingsinitiativ till IT-centrum kan ha sitt 

ursprung inom såväl regionen som i nationella eller regionala samarbetsforum. Exempel på 

sådana forum är Inera, Kundgrupp Cosmic och Sydöstra Sjukvårdsregionen. De viktigaste 

uppdragen och projekten beslutas och prioriteras i regionens programstyrgrupper. 
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2 Perspektiv och strategiska mål 
Perspektiv Strategiska mål 

Medborgare och kund Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare 

God förmåga att möta politiska beslut och förändrade lagar och regler 

Process och produktion Kostnadseffektiv upphandling 

Samlat IT-ansvar 

Lärande och förnyelse Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning 

Medarbetare Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Ekonomi God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 
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3 Ekonomisk ersättning i budget 
Kostnader för IT-centrum ska vara i samma nivå som intäkter och regionersättningar över tid. 

Styrmodellen ska visa hur IT-centrums olika uppdrag finansieras. 

Styrmodell för 2018 

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

finansieras med anslag. Inför 2018 fördelas anslag ut för förstudier med syftet att IT-centrum 

ska vara delaktiga i ett tidigt skede i utredningar samt för arbetet med att övergå till Windows 

10. 

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

aktuell verksamhet. Det kan ske på två sätt: 

Gemensamma tjänster  

Gemensamma övergripande tjänster där enskilda verksamheter inte kan påverka omfattningen 

finansieras solidariskt. I förvaltningsbudget 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 och Raindance. Inför 2018 har det tillkommit 

kostnader för Stratsys och Diver. Förändringar som påverkar detta ska ske i dialog med 

regionledningskontoret och i ordinarie budgetprocess. 

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. 

Beloppen i tabellen nedan är i tusentals kronor. 

Område Belopp 2018, mnkr 

Användartjänster 8,1 

Arbetsplatstjänster 85,1 

Telefonitjänster 15,1 

Infrastruktur- och stödsystem 5,8 

Systemtjänster Vård IT 114,9 

Gemensamma system/tjänster 85,8 

Konsulttjänster 67,7 

Nationella systemtjänster 5,5 

Övriga tjänster 9,2 

Windows 10, förstudier 4,7 

Summa 401,9 
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Perspektiv: 

4 Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

4.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste 

utmaningar. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Regeringens och SKLs vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  

 

- Invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad 

information, åtkomst till dokumentation från insatser och behandlingar, samt individuellt 

anpassad service och e-tjänster. 

- Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande verksamhets- och 

beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet och säkerhet.  

- Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och säkerhet samt 

få relevanta beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning. 

 Aktiviteter 

 Genomföra projekt och förstudier utifrån programstyrgrupp eHälsas och styrgruppers prioriteringar 
och planering. 

 Genomföra projekt och förstudier utifrån eSPIRs prioriteringar. 

Strategiska mål: 

4.2 IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare 

Framgångsfaktorer: 

4.2.1 Bidra till verksamhetens måluppfyllnad 

 Aktiviteter 

 Driva IT-frågor i regionala och nationella samverkansforum som gagnar regionens verksamheter. 

 Fortsatt arbete med framtagande av regiongemensamma, IT-relaterade avtal genom att genomföra 
upphandlingar för PC, pekplattor och skrivare 

 Stödja regionens satsningar på innovation och återanvändning av redan framtagna lösningar 
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Framgångsfaktorer: 

4.2.2 Möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten 

 Aktiviteter 

 Bidra till god effekthemtagning i verksamheten vid införande och förbättring av IT-stöd 

 Färdigställa en strategisk plan för att möta verksamhetens analysbehov (BI-strategi). 

Framgångsfaktorer: 

4.2.3 Ändamålsenliga och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet 

 Aktiviteter 

 Genomföra projekt och förstudier utifrån programstyrgrupp Infrastruktur och stödsystems samt 
styrgruppers prioriteringar och planering. 

 Genomföra förstudier och förbättringar inom IAM-området (åtkomst, behörigheter och kataloger) 

 Införa Windows 10 och uppgradering av Office enligt plan 

 Genomföra förstudier och förbättringar av regionens bildhantering i vården 

 Fortsätta arbetet med minskade inloggningstider 

 Genomföra aktiviteter för att säkra efterlevnad av GDPR enligt planering från styrgrupp 

Strategiska mål: 

4.3 God förmåga att möta politiska beslut och förändrade 

lagar och regler 

Framgångsfaktorer: 

4.3.1 God strategisk utblick 

 Aktiviteter 

 Aktivt delta i strategiska samverkansforum nationellt, regionalt och lokalt 

 Ökad samverkan med Inera för att främja god strategisk och taktisk utveckling nationellt 
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Perspektiv: 

5 Process och produktion 
Strategiska mål: 

5.1 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Rätt beteende - avtal 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Avtalstrohet inköp Månad 90% 

 

 Aktiviteter 

 Stärka IT-centrums förmåga kring upphandling och avtal 

Strategiska mål: 

5.2 Samlat IT-ansvar 

Framgångsfaktorer: 

5.2.1 All IT i regionen ska hanteras av IT-centrum 

 Aktiviteter 

 Verka för god styrning av IT-utveckling, förvaltning och drift i enlighet med verksamhetens krav 

Framgångsfaktorer: 

5.2.2 Rätt leveranser genom effektiva processer och klokt 

resurstänkande 

 Aktiviteter 

 Utveckla automatisk övervakning av regionens IT-system enligt plan 
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Perspektiv: 

6 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

6.1 Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-

avdelning 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Ständig förnyelse 

 Aktiviteter 

 Fullfölja arbetet med nya arbetssätt inom förvaltning 

 Fortsätta implementeringen av en sammanhållen arkitekturfunktion (EA) med tydlig koppling till 
verksamheten 

Framgångsfaktorer: 

6.1.2 Professionell kunskapsorganisation med framtidssäkrad 

kompetens 

 Aktiviteter 

 Genomföra strategisk analys av framtida kompetensbehov 

Framgångsfaktorer: 

6.1.3 God samverkan - i regionen och externt 

 Aktiviteter 

 Verka för god lokal samverkan 

 Verka för god samverkan med länets kommuner 
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Perspektiv: 

7 Medarbetare 
Strategiska mål: 

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Medarbetarsamtal Månad 90% 

  Kompetensutvecklingsplan Tertial 90% 

  Personalhälsa - sjukfrånvaro Månad Inte öka jämfört 
med samma 
period förra året 

 

 Aktiviteter 

 Noggrann hantering av enskilda fall 

 Löpande uppföljning ledningsgrupp 

 Fortsätta arbetet med regionens värdegrund 

Framgångsfaktorer: 

7.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Det är viktigt att arbeta långsiktigt och målmedvetet med alla delar av kompetensförsörjning; 

att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avveckla. 

 Aktiviteter 

 Rekrytering i enlighet med budget 

Framgångsfaktorer: 

7.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö med målet att alla medarbetare ska 

uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska. 

 Aktiviteter 

 Fortsätta systematiskt arbetsmiljöarbete enligt fastlagda planer 
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Framgångsfaktorer: 

7.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Att vara medarbetare ska ge möjlighet till engagemang och lärande och här ger 

medarbetarpolicyn vägledning och stöd. 

 Aktiviteter 

 Förbättringsarbete utifrån medarbetar- och säkerhetsenkät 

Framgångsfaktorer: 

7.1.5 Chef och ledarskap 

Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande 

värderingar. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. Med fokus på invånarnas behov ska 

chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, 

arbetstillfredsställelse och ständiga förbättringar. Cheferna har ett helhetsansvar för sin 

verksamhet och att nå uppsatta mål. 

 Aktiviteter 

 Nätverk för engagerat ledarskap 

Framgångsfaktorer: 

7.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

En personcentrerad och patientsäker vård med ett hållbart arbetsliv för medarbetarna kräver 

en personalpolitik i nära dialog med arbetstagarorganisationerna och som utgår från att stärka 

teamarbetet samt tar tillvara och utvecklar olika yrkesgruppers kompetens. En väl fungerande 

lönebildning är en viktig förutsättning för att kunna behålla och rekrytera personal med rätt 

kompetens. 

Region Jönköpings län fortsätter sin lönepolitik med konkurrenskraftiga löner som kan hävda 

sig mot marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av 

verksamhetens produktivitet och kvalitet. 
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Perspektiv: 

8 Ekonomi 
Strategiska mål: 

8.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

8.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

  Prognos Tertial 0 
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1 Inledning 
Verksamhetsstöd och services verksamhetsidé är att; 

"Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnöjdhet genom samverkan, 

tillgänglighet och kompetens." 

Regionens verksamhetsområde för stöd och service har till uppdrag att stödja verksamheterna 

utifrån 

deras behov och bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet inom sina 14 områden. 

Från 2018 kommer det tidigare området vårdnära service att delas upp i områdena närservice, 

måltid och sjukhusstöd. 

 

De delar som under 2018 kommer att vara i fokus är följande: 

 att utveckla den vårdnära servicen utifrån "rätt använd kompetens" - RAK 

 att effektivisera våra kök för rätt kostnadsnivå på patientkost  

 att förbättra tillgängligheten avseende 1177 vårdguiden på telefon genom att förbereda 

för införande av nationell kö  

 att öka det förebyggande underhållet av medicinteknisk utrustning 

 att utveckla möbelförrådens verksamhet över länet 

 att vända trenden avseende långtidssjukskrivning 

 att tillsammans med centrala ekonomi och IT utveckla investeringsprocessen 

 att intensifiera arbetet med elektronisk handel 

 att arbeta med besluten kopplade till hållbarhetsprogrammet 

 att genomföra den stora volym av fastighetsinvesteringar som ligger framför oss 

 att uppdatera lokalförsörjningsplaner och fastighetsutvecklingsplaner för våra sjukhus 
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2 Perspektiv och strategiska mål 
Perspektiv Strategiska mål 

Medborgare och kund Vi skapar värde för kunden 

Process och produktion Kostnadseffektiv upphandling 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Processorienterad effektiv verksamhet 

Vi erbjuder rätt produkter och tjänster 

Lärande och förnyelse Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Medarbetare Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Ekonomi God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 
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3 Ekonomisk ersättning i budget 
Verksamhetsstöd och service ska inom ekonomiska ersättningar/ramar (intäkter och eventuell 

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

2018 och flerårsplan 2019-2020". 

Verksamhetsstöd och service finansieras genom anslag för specificerade uppdrag samt genom 

ersättning från beställande verksamheter. 

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

serviceverksamheter som tillhört sjukvårdsområdena till Verksamhetsstöd och service. Sedan 

övertagandet har nya modeller för prissättning tagits fram för flera områden i syfte att skapa 

enhetlighet över länet. 

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

 Inom medicinsk teknik infördes en enhetlig prismodell  från och med 2016. 

 Inom område vårdnära service infördes en enhetlig prismodell 2017 för måltidsservice 

och närservice 

 Under 2017 har vaktmästeriservice, posthantering och tryckeri setts över.  

 2018 har priset för patientkost sänkts med 4,0 miljoner kronor 

I enlighet med styrmodellen kommer eventuella överskott att kunna återföras till 

verksamhet/kunder. 

Enligt styrmodell för Regionfastigheter ingår budgetregleringspost med 88,9 miljoner kronor 

för effekter av införande av komponentavskrivningar och sänkt internränta. 

Område Finansiering Kostnad, mnkr 2018 

Invånarservice, 1177 Vårdguiden Anslag 23,9 

Invånarservice, kontaktcenter Anslag 12,1 

Läkemedelsförsörjning, 
Sjukhusapotek 

Abonnemang/rörlig debitering 251,2 

Läkemedelsförsörjning, 
Sjukhusapotek 

Anslag 1,0 

Läkemedelsförsörjning, Klinisk 
farmaci 

Abonnemang 9,2 

Inköp Anslag 13,7 

Materialförsörjning Rörlig debitering 189,6 

Miljö Anslag 8,1 

HR, HR-konsult Avtal 3,4 

HR, Löneadministration Anslag 13,7 

Område ekonomi, 
Fakturahantering, e-handel 

Anslag 5,7 

Område ekonomi, ekonomiservice Avtal 15,8 

Hjälpmedelscentralen Abonnemang/rörlig debitering 106,9 

Hjälpmedelscentralen Anslag 5,1 

Energikontoret Anslag 0,3 
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Område Finansiering Kostnad, mnkr 2018 

Säkerhet Avtal/abonnemang/rörlig 
debitering 

0,9 

Vårdnära service Avtal/abonnemang/rörlig 
debitering 

331,0 

Bårhus Anslag 5,0 

Möbelförråd Anslag 0,8 

Länstransporter Avtal/abonnemang/rörlig 
debitering 

38,0 

Medicinsk teknik Avtal/abonnemang/rörlig 
debitering 

36,4 

Ofördelat Anslag 2,2 

Regionfastigheter Avtal/rörlig debitering 672,9 

Regionfastigheter Budgetregleringspost -88,9 

Regionfastigheter Anslag, forskning och utveckling 0,4 

Totalt  1 658,4 

Varav anslag  3,1 
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Perspektiv: 

4 Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

4.1 Vi skapar värde för kunden 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Kunden har förtroende för våra produkter och tjänster 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Vi har infört vårdnära service i större utsträckning 

 Aktiviteter 

VO Kommunicera och marknadsföra VNS-koncept. 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.2 Vi möjliggör för kunden en lägre möbelkostnad genom att nyttja tillgängliga 

möbelförråd för regionen 

 Aktiviteter 

VO Närservice och kommunikatör utvecklar sida för möbelförråd i serviceportalen 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.3 För att öka tillgängligheten deltar 1177 vårdguiden på telefon i nationell kö under 

hela dygnet 

 Aktiviteter 

VO Arbeta för att renodla uppdraget till att enbart omfatta sjukvårdsrådgivning och inte bokning av 
jourtider 

Framgångsfaktorer: 

4.1.2 Vi arbetar i nära samverkan med kunden 

Uppdrag/mål: 

4.1.2.1 Samtliga områden har forum för dialog med kunden 

 Aktiviteter 

VO De områden som idag inte har forum för dialog med kund ska skapa detta 
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Framgångsfaktorer: 

4.1.3 Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

4.1.3.1 Vi reagerar snabbt på kundens behov och frågor 

 Aktiviteter 

VO Vidarutveckla och marknadsföra en väg in för kund via vår kundservice 
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Perspektiv: 

5 Process och produktion 
Strategiska mål: 

5.1 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Rätt beteende - avtal 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Avtalstrohet inköp Månad 90% 

 

 Aktiviteter 

VO Uppföljning av avtalstrohet och identifiera icke avtalade köp/leverantörer 

Uppdrag/mål: 

5.1.1.1 Upphandlingsavtal som möjliggör inköp av lokalproducerade livsmedel. 

 Aktiviteter 

VO Möjliggöra inköp av lokalproducerade livsmedel genom att anpassa upphandlingens storlek 

Uppdrag/mål: 

5.1.1.2 Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla 

Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för all verksamhet som Region 

Jönköpings län ansvarar för och upphandlar. Kravet gäller i alla led, även underentreprenörer. 

 Aktiviteter 

VO Krav på kollektivavtalsliknande villkor ska användas om det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även 
underentreprenörer. 

Uppdrag/mål: 

5.1.1.3 Personalövertagande och sysselsättningskrav vid upphandling 

Krav på personalövertagande och sysselsättningskrav ska finnas med i de upphandlingar där 

det är relevant. 

 Aktiviteter 

VO Krav på personalövertagande och sysselsättningskrav ska finnas med i de upphandlingar där det är 
relevant 
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Strategiska mål: 

5.2 Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

5.2.1 Vi är klimatsmarta 

Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa 

utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade. 

 Aktiviteter 

 Vi ska öka trafiksäkerheten i våra interna och upphandlade transporter genom att följa upp och 
utveckla trafiksäkerhetsarbetet. 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.1 Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamhet 

ökar under programperioden.  

Inriktning:  

4. Energianvändningen för uppvärmning, kyla och el för regionägda fastigheter ska 

effektiviseras, baserat på vår utredning om klimat- och energieffektivisering, och ska vara 

förnybar till minst 90 procent i ordinarie drift. 

6. Andelen förnyelsebara drivmedel i upphandlade transporter exklusive 

kollektivtrafiktransporter ska vara minst 25 procent. 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Andel levererad energi från förnyelsebara energikällor År 90 % 

 

 Aktiviteter 

VO Plan tas fram för var det är möjligt/ lämpligt att använda solenergi 

Uppdrag/mål: 

5.2.1.2 Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Levererad energi till våra fastigheter ska vara maximalt 160 kWh/m2. Vid eller i anslutning 

till våra byggnader ska 3 GWh/år förnyelsebar energi produceras. 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Levererad energi elförbrukning Tertial 78,5 kWh/m2 

  Levererad energi värmeförbrukning Tertial 86,5 kWh/m2 

 

 Aktiviteter 

 Energironder ska genomföras regelbundet enligt fastställd plan i samtliga verksamheter i 
organisationen. 

 Nya byggnader, med utförd förstudie och kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-noll-energihus 
för levererad energi. 
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Uppdrag/mål: 

5.2.1.3 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings länstrafik) ska 

minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört med 2015. 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Koldioxidutsläpp från arbetspendling År 0,99 
ton/anställd 

  Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil) Tertial -10 % 

  Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid) Tertial -10 % 

  Andel miljöbilar inom regionen Tertial 80 % 

  Koldioxidutsläpp från tjänsteresor År 0,145 
ton/anställd 

 

 Aktiviteter 

 Fordon som köps in till våra verksamheter ska uppfylla den nationella miljöbilsdefinitionen. 

 Laddstolpar till elbilar för besökande och personal ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid 
våra fastigheter. 

 En analys av de varutransporter som sker till och inom våra verksamheter ska genomföras under 2018. 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. 

 Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan reseanalys) 

 Styra mot val av miljöbilar/supermiljöbilar/laddfordon genom utveckling av p-platser (handlingsplan 
reseanalys) 

 Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice (handlingsplan reseanalys) 

 Försörja med fler ladd-P-platser (handlingsplan reseanalys) 

 Utveckla internt klimatkompensationssystem (handlingsplan reseanalys) 

 Fysiska åtgärder för ökad cykling (handlingsplan reseanalys) 

 Erbjuda hälsotest (handlingsplan reseanalys) 

 Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan reseanalys) 

Framgångsfaktorer: 

5.2.2 Vi använder våra resurser klokt 

Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från 

kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och 

tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen. 

Uppdrag/mål: 

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

Inriktning:  

Vår materialförsörjning ska fokusera på att använda hållbara kemiska produkter och 

förnyelsebara material som till exempel trä. Vi tar också hänsyn till miljö- och sociala 
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förhållanden vid produktionen. 

 

Vi ska initiera innovationsvänliga upphandlingar med fokus på hållbarhet inom 

produktgrupperna; varor för barn, sjukvårdsmaterial och textila material. 

 

Vårt matsvinn ska minska med 10 procent jämfört med 2015. 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Antal upphandlingar där uppföljning av kvalificerade miljökrav 
respektive sociala/etiska krav har gjorts 

Tertial  

  Antal genomförda innovationsvänliga upphandlingar År  

  Matsvinn per restaurangportion  Tertial -10% 

  Matsvinn per patientportion  Tertial -10% 

 

 Aktiviteter 

 Vår användning av engångsmaterial ska utredas i syfte att minska användningen och främja 
förnyelsebara material. 

 Riskbedömning av miljöpåverkan för de upphandlingar som ska genomföras under 2017–2020. 

 Vi ska utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning av de miljömässiga krav som ställs på 
upphandlade leverantörer. 

 Vi är aktiva och medverkar i utvecklingen av det nationella samarbetet (CSR) 

 Vi ska utreda möjligheten att använda de livsmedel som produceras i våra naturbruksgymnasier i vår 
egen verksamhet. 

 Minska användningen av buteljerat vatten. 

Framgångsfaktorer: 

5.2.3 Vi är socialt hållbara 

Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant 

sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och på andra håll i världen 

 Aktiviteter 

 Grönstrukturplanen 

 Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för chefer, politiker och nyckelpersoner. 

Framgångsfaktorer: 

5.2.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och 

hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete 

med folkhälsan 
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Uppdrag/mål: 

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

produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Inriktning:  

Under 2018 ska vi utveckla en kemikaliestrategi för kemikalier i produkter och varor som vi 

använder i våra verksamheter. Strategin ska bland annat omfatta de hälsofarliga ämnen som 

finns definierade i REACH[2]. Den ska också specificera vilka ämnen som ska undvikas i 

upphandlade produkter. 

 

De byggmaterial vi använder ska från och med 2017 till 80 procent vara A- eller B-klassade 

enligt SundaHus[1] i syfte att minimera mängden skadliga ämnen. 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Andel A- och B-klassade byggmaterial vid om- och 
nybyggnation. 

Tertial  80% 

 

 Aktiviteter 

 Utveckla kemikaliestrategi för Region Jönköpings län 

 Vi ska utreda möjligheten till gemensam kemikaliestrateg tillsammans med kommunerna under 2018 
(Hälsans miljömål 2016-2020) 

 Vi ska utveckla strategier, mål och påbörja arbetet med att minimera mängden hormonstörande 
ämnen i varor som upphandlas. 

 Under programperioden genomförs projektet giftfri sjukvård för barn för att säkerställa en 
kemikaliesäkrad miljö i enlighet med riktlinjerna för ”Operation giftfri förskola”[3]. 

 Vi ska ha bra kännedom om de mjukgörare som ingår i plastprodukter som används inom sjukvård och 
som är avsedda att vara i kontakt med kroppen. 

Uppdrag/mål: 

5.2.4.2 Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller 

svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi 

ekologiska livsmedel. 

Inriktning: 2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt, gris, 

lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 

lagstiftning inom djuromsorg. a/ 2020 ska minst 20 procent av livsmedelsgrupperna färsk 

frukt och grönt vara producerade i enlighet med svenska krav på livsmedelsproduktion. b/ 

2020 ska minst 60 procent av de totala inköpta livsmedlen vara ekologiska. c/ 2020 ska minst 

70 procent av färsk och fryst fisk samt skaldjur vara märkta med MSC eller motsvarande 

avseende hållbart fiske/fiskeodling. d/ 2020 ska 100 procent av livsmedelsgrupperna kaffe, te 

och kakao vara producerade med sociala och etiska krav, i enlighet med Fairtrade eller 

motsvarande. För kryddor ska samma nivå eftersträvas i så hög utsträckning som möjligt. 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Andel svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg Tertial 90 % 
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  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Andel svenskodlad frukt och grönt Tertial 16 % 

  Andel MSC-märkt fisk och skaldjur Tertial 66 % 

  Andel ekologiska livsmedel Tertial 50 % 

  Andel kaffe, te och kakao med sociala och etiska krav Tertial 90 % 

 

 Aktiviteter 

 Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong 

VO Arbeta för att uppnå ställda mål i Hållbarhetsprogrammet 

Uppdrag/mål: 

5.2.4.3 Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra 

restauranger och caféer. 

Inriktning:  

Minst 20 procent av fikautbudet från våra restauranger ska vara hälsofrämjande. 

 

Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent till 2020 jämfört 

med 2015. 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Andel hälsofrämjande fikautbud för möten/konferens Tertial 20 % 

  Andel vegetariska portioner i regionens restauranger Tertial 18 % 

 

 Aktiviteter 

VO Säkerställa att utbud finns avseende hälsofika och vegetariska rätter för att underlätta för våra kunder 
att göra hälsosamma val. 

Uppdrag/mål: 

5.2.4.4 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. 

Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel 

produceras. 

 

Inriktning 

Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella 

läkemedelsstrategin och innebär att: 

a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och 

gammal antibiotika 

b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning 

av läkemedel.  

c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel. 
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  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Andel förskrivna läkemedel med fastställd miljöpåverkan. År  

 

 Aktiviteter 

VO Kartläggning av tillgängliga system och metodik för läkemedels miljöpåverkan ska genomföras i 
samverkan med läkemedelskommittén 

Strategiska mål: 

5.3 Processorienterad effektiv verksamhet 

Framgångsfaktorer: 

5.3.1 Uppföljning av nyckelmått inom varje område 

 Aktiviteter 

VO Varje område ska arbeta fram förslag till effektiviseringar för oss eller kund med fastställda nyckelmått 
som utgångsläge 

Strategiska mål: 

5.4 Vi erbjuder rätt produkter och tjänster 

Framgångsfaktorer: 

5.4.1 Effektiva, ändamålsenliga, kommunicerade och väl 

dokumenterade processer 

Uppdrag/mål: 

5.4.1.1 Alla produkter och tjänster som vi levererar har god kvalitet 

 Aktiviteter 

VO Varje område ska identifiera vad god kvalité står för och formulera mål. 

Uppdrag/mål: 

5.4.1.2 Vi har en väl fungerande samverkan kring kris och beredskapsfrågor med tydlig 

ansvarsfördelning 

 Aktiviteter 

VO Fastställa ansvar och uppdrag i samband med kris och beredskapsfrågor 

Uppdrag/mål: 

5.4.1.3 Arealen hårdgjord yta i samband med exempelvis planering av trafik, byggnation 

och parkeringsplatser minimeras 

 Aktiviteter 

VO Översyn av fastighetsplaner samt byggplaner ska genomföras avseende hårdgjord yta. 
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Uppdrag/mål: 

5.4.1.4 En kraftfull satsning på solenergi görs på Regions Jönköpings läns fastigheter. 

 Aktiviteter 

VO Plan tas fram för var det är möjligt/ lämpligt att använda solenergi 

Uppdrag/mål: 

5.4.1.5 Användning av plaster minskas genom att byta ut plastartiklar mot produkter 

som är biologiskt nedbrytbara samt undvika engångsmaterial när detta är möjligt. 

 Aktiviteter 

VO Analys över vilka plastprodukter som kan ersättas av annat material genomförs inför varje 
upphandling 

Framgångsfaktorer: 

5.4.2 IT-tjänster som stödjer våra verksamheter 

 Aktiviteter 

VO Respektive område identifierar och dokumenterar utvecklingsområden avseende IT-stöd 
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Perspektiv: 

6 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

6.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Lärande i vardagen 

För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och 

brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. 

Uppdrag/mål: 

6.1.1.1 Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking 

 Aktiviteter 

VO Analys kopplat till våra förutsättningar ska genomföras utifrån utförd omvärldsbevakning/ 
benchmarking 



Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan 19(21) 

 

 

Perspektiv: 

7 Medarbetare 
Strategiska mål: 

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Medarbetarsamtal Månad 90% 

  Kompetensutvecklingsplan Tertial 90% 

  Personalhälsa - sjukfrånvaro Månad Inte öka jämfört 
med samma 
period förra året 

Uppdrag/mål: 

7.1.1.1 Vilket innebär: Delaktighet och inflytande över sitt arbete. Kunskap om hur det 

ska utföras. Möjlighet att påverka arbetstakt och mängd. Att bli sedd av chef och 

arbetskamrater. Att ha vissa utvecklingsmöjligheter. 

 Aktiviteter 

VO Varje chef ansvarar för att skapa hälsofrämjande arbetsplats för sin verksamhet 

Uppdrag/mål: 

7.1.1.2 Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision, verksamhetsidé, 

värderingar och mål 

 Aktiviteter 

VO Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V (Vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål) 

Framgångsfaktorer: 

7.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Det är viktigt att arbeta långsiktigt och målmedvetet med alla delar av kompetensförsörjning; 

att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avveckla. 

Uppdrag/mål: 

7.1.2.1 Vi har god kännedom om framtida behov 

 Aktiviteter 

VO Varje område inventerar och dokumenterar sina framtida kort- och långsiktiga kompetensbehov. 
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Framgångsfaktorer: 

7.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö med målet att alla medarbetare ska 

uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska. 

 Aktiviteter 

VO Varje område ska analysera och vid behov redovisa åtgärder för att minska sjukfrånvaron 

Framgångsfaktorer: 

7.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Att vara medarbetare ska ge möjlighet till engagemang och lärande och här ger 

medarbetarpolicyn vägledning och stöd. 

 Aktiviteter 

VO Aktiviteter för delaktighet och engagemang ingår i arbetet med hälsofrämjande arbetsplats 

Framgångsfaktorer: 

7.1.5 Chef och ledarskap 

Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande 

värderingar. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. Med fokus på invånarnas behov ska 

chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, 

arbetstillfredsställelse och ständiga förbättringar. Cheferna har ett helhetsansvar för sin 

verksamhet och att nå uppsatta mål. 

 Aktiviteter 

VO Utvecklande aktiviteter såsom t.ex temadagar för våra chefer ska tas fram 

Framgångsfaktorer: 

7.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

En personcentrerad och patientsäker vård med ett hållbart 

arbetsliv för medarbetarna kräver en personalpolitik i nära dialog med 

arbetstagarorganisationerna och som utgår från att stärka teamarbetet samt tar tillvara och 

utvecklar olika yrkesgruppers kompetens. 

En väl fungerande lönebildning är en viktig förutsättning för att kunna behålla och rekrytera 

personal med rätt kompetens. 

Region Jönköpings län fortsätter sin lönepolitik med konkurrenskraftiga löner som kan hävda 

sig mot marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av 

verksamhetens produktivitet och kvalitet. 

 Aktiviteter 

VO Kartläggning av lönerna inom VoS ska ske årligen för att säkerställa att det finns saklig grund för 
lönerna 
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Perspektiv 

8 Ekonomi 
Strategiska mål: 

8.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

8.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

  Prognos Tertial 0 

 

 Aktiviteter 

VO Uppföljning av ekonomin ska ske inom respektive område 

Framgångsfaktorer: 

8.1.2 Utrymme för utveckling 

 Aktiviteter 

VO Varje område genomför SWOT- analys av sin verksamhet 

Framgångsfaktorer: 

8.1.3 Väl utvecklad finansieringsmodell 

 Aktiviteter 

VO Konsekvensbedömning av lagd finansieringsmodell 

 


