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RJL 2020/181

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2020-03-03
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Finnvedens samordningsförbund 2020-02-05
Samordningsförbudet Södra Vätterbygden 2020-02-12
Höglandets samordningsförbund 2020-01-24
Centrala samverkansgruppen 2020-01-21
Centrala samverkansgruppen 2019-12-10

Inkomna handlingar

Anmälningar till LÖF 2019 – RJL 2020/466

Inkomna ärenden
Utgående skrivelser
Övrigt

Avtal om samverkan mellan region Jönköpings län och Jönköpings University
Ärendelista 2020-01-21—02-24
Kapitalförvaltningsrapport 2019 – RJL 2019/168
Årsredovisning av investeringar – RJL 2020/334
Redovisning av statsbidrag för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk RJL 2019/2158

Regeringsbeslut

Uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE) – I:7
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Post – och telestyrelsen – II 4

Cirkulär från SKR

Arbetsdomstolens dom 2020 n 3 om direkt, indirekt diskriminering och diskriminering genom bristande
tillgänglighet
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott
Ett starkare skydd för välfärdssystemen
Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14
Tekniksprångsavtalet 20

Beslut/Meddelande från SKL

Arbetsmiljöverket
Övrigt

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 – 1/2020
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God och nära vård 2020 –
En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården – 2/2020
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande
av Vision eHälsa 2025 – 4/2020

RJL 2020/182

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2020-03-03
Ärendetyp
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör
inom Kirurgisk vård
Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör
inom Vårdcentralerna Bra Liv
Förordnande av tf HR-direktör

Diarienummer
RJL 2019/330

Beslutsdatum
2019-12-18

Beslutsdelegat
Jane Ydman

RJL 2020/193

2020-01-23

Jane Ydman

RJL 2020/326

2020-02-07

Jane Ydman

2020-02-24
Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2020-01-21—02-24 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Jane Ydman
Tf regiondirektör
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2020-03-03
Ärendetyp

Ärenderubrik

Diarienummer

Beslutsdatum

Beslutsdelegat

RS 4.2.2

RJL 2020/306

2020-02-24

Håkan Stridsberg

RJL 2020/150

2020-01-17

Kjell Ivarsson

RJL 2020/193

2020-01-24

Ann-Sofi Simonsson

RJL 2020/306

2002-02-03

Agneta Ståhl

RJL 2020/306

2020-02-10

Agneta Ståhl

RJL 2019/2994

2020-01-29

Micael Edblom

RS 4.5.3

Förordnande av tf verksamhetschef Akutkliniken
Länssjukhuset Ryhov
Förordnande av tf verksamhetschef
Kvinnoklinioken Eksjö
Förordnande av verksamhetschef inom
Vårdcentralerna Bra Liv
Förordnande av tf verksamhetschef Barn- och
ungdomsenheten
Förordnande av tf verksamhetschef
infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov
Förordnande av verksamhetschef
rehabiliteringsmedicinska kliniken
Anmälningsärenden regionfastigheter januari

RJL 19/795

2020-01-30

Arne Andersen

RS

Slutredovisning område inköp

2020-01-30

Arne Andersen

RS 4.4.1

Anmälningsärenden område inköp

RJL 2014/7181,
RJL 2018/2287,
RJL 2018/3221,
RJL 2015/201,
RJL 2017/2170,
RJL 2017/2518
Se bilagor

2020-01-30

Arne Andersen

RS 4.1.4

Rättegångsfullmakt

RJL 2020/449

2020-02-18

Johan Cederlund

RS 4.6.2

Personuppgiftsbiträdesavtal, Länsförsäkringar

RJL 2029/1471

2020-01-22

Johan Kildén

RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2

RS 4.6.2

Personuppgiftsbiträdesavtal, Quickchannel AB

RS 4.6.2

RS 4.6.2
RS 4.1.1

Personuppgiftsbiträdesavtal, Region Skåne SANTstudie
Personuppgiftsbiträdesavtal, Region Norrbotten
SANT-studie
Personuppgiftsbiträdesavtal, Tele 2 webbshop
Delgivningskvitton

RS 4.2.3

Beslut om avgångsvederlag 2019

RS 4.6.2

RJL 19/779, LK
10-0267

2020-01-22

Johan Kildén

2020-02-06

Johan Kildén

2020-02-06

Johan Kildén

RJL 2016/256

2020-02-20
2020-02-04

RJL 2020/229

2020-01-28

Johan Kildén
Kirsi Heino
Lisa Melander
Joakim Silva

PROTOKOLL
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Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 36
Kostpolicy
Diarienummer: RJL 2019/2037
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa
 Kostpolicy för Region Jönköpings län
Sammanfattning
I budget med verksamhetsplan 2019 finns ett uppdrag att ta fram en
kostpolicy. Föreliggande förslag till kostpolicy har arbetats fram i
samverkan mellan måltidsverksamhet, miljöfunktion, dietister,
folkhälsoenhet och Futurum.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11
 Kostpolicy för Region Jönköpings län
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Kostpolicy för Region Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa
 Kostpolicy för Region Jönköpings län

Sammanfattning
I budget med verksamhetsplan 2019 finns ett uppdrag att ta fram en kostpolicy.
Föreliggande förslag till kostpolicy har arbetats fram i samverkan mellan
måltidsverksamhet, miljöfunktion, dietister, folkhälsoenhet och Futurum.

Information i ärendet
Bakgrund
I budget med verksamhetsplan 2019 finns ett uppdrag att ta fram en kostpolicy
som ska användas i den egna verksamheten och vid arrangemang som
utbildningar och konferenser.
Som vårdgivare, arbetsgivare och utbildare kan Region Jönköpings län bidra till
hållbara matvanor genom att skapa förutsättningar och underlätta för patienter,
medarbetare, elever och besökare att göra hälsosamma och miljömedvetna val.
Region Jönköpings län har som grunduppdrag att arbeta för bättre hälsa och
säkrare vård. Region Jönköpings läns folkhälsostrategi syftar också till att
förbättra livsvillkoren för alla invånare och förutsättningarna för invånare att
själva främja sin hälsa.
Kostpolicyn utgår från tre vägledande principer för Region Jönköpings läns
agerande avseende livsmedel och måltider:
- matens avgörande betydelse för god hälsa och säker vård
- matens betydelse för en hållbar utveckling
- ansvarstagande aktör med höga ambitioner
Matvanornas betydelse för hälsa och miljö
Mat, hälsa och miljö hänger ihop ur flera aspekter. Näringsriktig mat har en stor
potential att förbättra hälsan och är oftast även bättre ur miljö- och
klimatsynpunkt. Matvanorna har också betydelse för att förebygga och behandla
sjukdom, för rehabilitering och för att förhindra återinsjuknande. Att mat som är
bra för hälsan också är bra för miljön betonas i Livsmedelsverkets
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evidensbaserade kostråd som sammanfattas i skriften Hitta ditt sätt. Kostråden
bygger på de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR2012) där stort fokus
ligger på kvaliteten i maten. Råden är i stora drag att äta mer av grönsaker, frukt
och bär, fisk och skaldjur, nötter och frön, att välja fett av bra kvalitet och mer
fullkorn, samt mindre salt, socker, rött kött och alkohol. Ohälsosamma matvanor
bedöms idag vara den största riskfaktorn för sjukdom och ökad dödlighet/förtida
död i Sverige1.
Matens betydelse vid sjukdom
Vid sjukdom ökar risken för undernäring med konsekvenser som minskad
muskelmassa, försämrad sårläkning, förvirringstillstånd och ökad sårbarhet mot
infektioner. Socialstyrelsen (Att förebygga och behandla undernäring, 2019)
kräver individuellt anpassad kost med högre energi- och proteininnehåll samt vid
behov varierande konsistenser. Nutritionen ska vara en del av den medicinska
behandlingen och följa nutritionsvårdsprocessen.
Måltidsförsörjare och vårdgivare med möjlighet att främja hållbara och
hälsosamma matvanor
Region Jönköpings län tillagar och serverar varje år drygt 900 000 måltider till
patienter, medarbetare, elever och besökare på något av Region Jönköpings läns
sjukhus, restauranger och skolor. Vilka krav som ställs på de livsmedel som köps
in, vilken typ av mat som erbjuds samt hur måltiderna komponeras och tillagas,
har stor inverkan.
Region Jönköpings län arbetar samtidigt aktivt med att främja goda levnads- och
matvanor vid vårdkontakt med patienter, i samband med sjukdom, rehabilitering
och förebyggande hälsosamtal.
Hållbar livsmedelsförsörjning
Vår livsmedelskonsumtion står för cirka 20-25 procent av de totala svenska
konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser.2
Matens betydelse för såväl vår hälsa som miljö och de utmaningar vi globalt står
inför är något som kartläggs i EAT-Lancet Commissions Report3 (2019). En
hälsosam kost tillsammans med en hållbar livsmedelsförsörjning inom planetens
gränser kräver i grova drag en fördubblad konsumtion av frukt, grönsaker, nötter
och baljväxter samtidigt som livsmedel såsom rött kött och socker halveras. För
att motsvara en hållbar måltid behöver klimatavtrycket från den genomsnittliga
måltiden minska med ca 75 procent.4

Institute for Health Metrics and Evalutation, www.healthdata.org/sweden/
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
3 Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food
systems, 2019, www.eatforum.org/eat-lancet-commission/
4 www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/
1
2

TJÄNSTESKRIVELSE

3(3)

RJL 2019/2037

I Sverige har vi idag en självförsörjningsgrad på cirka 50 procent, vilket innebär
en hög sårbarhet vid eventuella störningar i försörjningen med importerade
livsmedel. Inom Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030 är också
målsättning att öka självförsörjningsgraden central.
Syfte
Kostpolicyns syfte är att underlätta för patienter, medarbetare, elever, besökare
och invånare att kunna göra hälsosamma och miljömedvetna matval, samt bidra
till säker vård.
Mål
Det övergripande målet med kostpolicyn är att Region Jönköpings län som
vårdgivare, arbetsgivare och utbildare ska bidra till att skapa förutsättningar för
hållbara matvanor.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11
Kostpolicy för Region Jönköpings län

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service område måltid
Regionledningskontoret folkhälsa och sjukvård
Futurum
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service
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KOSTPOLICY FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Inriktning och syfte
Region Jönköpings län kan bidra till hållbara matvanor, genom att som
vårdgivare, arbetsgivare och utbildare förenkla möjligheterna att göra hälsosamma
och miljömedvetna matval.
För patienter, invånare, medarbetare, elever och besökare är kostpolicyn en viktig
del i att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom. Kostpolicyn riktar sig till
alla som i något led ger råd om matvanor eller arbetar med livsmedel och måltider
inom Region Jönköpings län, såväl i den direkta hanteringen och serveringen som
genom beställning.

Inriktning och principer
1. Matens avgörande betydelse för god hälsa och säker vård
Region Jönköpings län ska
 ge råd om hälsosam mat till sina patienter och invånare i enlighet med
Nordiska näringsrekommendationer, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen
 tillhandahålla näringsriktiga1, säkra och smakliga måltider för såväl
patienter som medarbetare, elever och besökare
 erbjuda patienten en individanpassad kost, som en del av den medicinska
behandlingen
 erbjuda menyer som möjliggör för matgästen att göra hälsosamma och
miljömedvetna val i alla sammanhang2
2. Matens betydelse för en hållbar utveckling
Region Jönköpings län ska
 sträva efter att minimera sin påverkan på miljö och klimat i valet av
livsmedel och erbjudna måltider
 aktivt främja vegetariska alternativ vid alla typer av måltider
 verka för att minimera matsvinnet i alla led genom intern samverkan och
medvetna val vid planering, inköp och beställningar
 bidra till en ökad självförsörjningsgrad i landet och länet

i enlighet med Nordiska näringsrekommendationer (NNR2012) och Socialstyrelsens
kunskapsstöd Att förebygga och behandla undernäring (2019).
2 på vårdavdelning, restaurang, café samt vid intern och extern representation
1

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Petter Odén

Gäller från
Version
Dokument ID

0.10
0
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3. Ansvarsfull aktör med höga ambitioner
Region Jönköpings län ska
 verka för en hållbar upphandling av livsmedel – avseende
livsmedelskvalitet, hälsoaspekter, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter
samt en god djuromsorg i alla led
 stärka samverkan mellan de olika yrkeskategorier som i något led arbetar
med livsmedel och måltider inom organisationen
 vara ett föredöme när det gäller mat och näring som främjar hälsa och
bidrar till en hållbar utveckling

Omfattning och tillämpningsområde
Samtliga verksamheter inom Region Jönköpings län omfattas av kostpolicyn.
Tillämpningsområdet avser råd och stöd till patienter och invånare, upphandling
och inköp av livsmedel, planering, beställning, produktion, distribution och
servering av måltider samt hantering av matavfall. Även beställningar av mat och
fika vid externt anordnade möten, utbildningar och konferenser ingår, liksom
upplåtelser av egna lokaler till externa måltidsleverantörer, restauranger, caféer
och kiosker.
Tillämpningen av kostpolicyn ska ske inom befintliga ekonomiska ramar.
Kostpolicyn innehåller inga specifika mål eller mätetal. Dessa återfinns i Program
för hållbar utveckling eller andra styrdokument, med särskild uppföljning.
Kostpolicyn kompletteras med Tillämpningsanvisningar för kostpolicy.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Petter Odén

Gäller från
Version
Dokument ID

0.10
0

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 15
Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand,
Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft:
 att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar tas fram,
förteckningen skall ta avstamp från år 2000
 att de långsiktiga effekterna av genomförda vårdcentraliseringar
utreds
 att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning om
akutvården i Sverige.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-04
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar att första att-satsen ska anses besvarad samt
att andra och tredje att-satsen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Utred vilka effekter
genomförda centraliseringar har haft
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand,
Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft:
 att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar tas fram,
förteckningen skall ta avstamp från år 2000
 att de långsiktiga effekterna av genomförda vårdcentraliseringar utreds
 att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning om akutvården i
Sverige.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Rikssjukvård (Nationell högspecialiserad vård)
Socialstyrelsen avgör på vilket eller vilka sjukhus som den nationella
högspecialiserade vården får bedrivas. Med nationell högspecialiserad vård menas
offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där
endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens,
tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Regionsjukvård (Sydöstra sjukvårdsregionen)
I princip alla förändringar avseende förflyttning av vård de senaste 20 åren har
varit en flytt från Universitetssjukhuset i Linköping till något eller några av
Region Jönköpings läns 3 sjukhus. Några exempel är ingrepp inom
hjärtsjukvården, vård av hematologiska patienter, cancerbehandlingar,
barnortopedi.
Undantag är några kirurgiska operativa ingrepp inom cancersjukvården där
förflyttning av ingreppet skett från Region Jönköpings län till
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Universitetssjukhuset i Linköping. Skälet till detta var att volymen av ingrepp var
för liten för att fördelas till fler än ett sjukhus.

Vården inom Region Jönköpings län
Exempel på förändringar som skett inom Region Jönköpings län i närtid är:
• All bröstcancer sjukvård till ett sjukhus (Jönköping)
• All kärlkirugisk sjukvård till ett sjukhus (Jönköping)
• Elektiva gall – och bråckoperationer fördelades till två sjukhus (Värnamo
och Eksjö)
• Elektiva knäplastikoperationer fördelades till två sjukhus (Värnamo och
Eksjö).
• Urologisk sjukvård fördelades till en inriktning per sjukhus, istället för att
göra allt på alla 3 sjukhusen
Samtidigt som viss koncentrering av verksamhet har skett så har det också skett
en utveckling med kortare vårdtider, förflyttning från inneliggande vård till
dagsjukvård och dagkirurgi. Diagnostik och behandling har under senaste 20 åren
utvecklats. Kliniska resultat har förbättrats och dödligheten i exempelvis cancer
har minskat. Därför är det svårt att just utifrån vårdcentraliseringer dra några
tillförlitliga slutsatser. En utredning enligt motionens intentioner är ett omfattande
arbete.

Beslutsunderlag












Motionssvar daterat 2020-01-02
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Motionsunderlag daterat 2019-12-04
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04
Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET
Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

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

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§155

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim
Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter
genomförda centraliseringar har haft:
 att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar
tas fram, förteckningen skall ta avstamp från år 2000
 att de långsiktiga effekterna av genomförda
vårdcentraliseringar utreds
 att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning
om akutvården i Sverige
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-12-04
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.

PROTOKOLL
UTDRAG

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

2019-12-18 kl. 08:30-11:25
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-12-04
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Utred vilka effekter
genomförda centraliseringar har haft
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove
Eriksson och Kim Strand, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till nämnd
för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa
och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand,
Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft:


att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar tas fram,
förteckningen skall ta avstamp från år 2000



att de långsiktiga effekterna av genomförda vårdcentraliseringar utreds



att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning om akutvården i
Sverige

Rikssjukvård (Nationell högspecialiserad vård)
Socialstyrelsen avgör på vilket eller vilka sjukhus som den nationella
högspecialiserade vården får bedrivas. Med nationell högspecialiserad vård menas
offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där
endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens,
tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Regionsjukvård (Sydöstra sjukvårdsregionen)
I princip alla förändringar avseende förflyttning av vård de senaste 20 åren har
varit en flytt från Universitetssjukhuset i Linköping till något eller några av
Region Jönköpings läns 3 sjukhus. Några exempel är ingrepp inom
hjärtsjukvården, vård av hematologiska patienter, cancerbehandlingar,
barnortopedi.
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Undantag är några kirurgiska operativa ingrepp inom cancersjukvården där
förflyttning av ingreppet skett från Region Jönköpings län till
Universitetssjukhuset i Linköping. Skälet till detta var att volymen av ingrepp var
för liten för att fördelas till fler än ett sjukhus.

Vården inom Region Jönköpings län
Exempel på förändringar som skett inom Region Jönköpings län i närtid är:
• All bröstcancer sjukvård till ett sjukhus (Jönköping)
• All kärlkirugisk sjukvård till ett sjukhus (Jönköping)
• Elektiva gall – och bråckoperationer fördelades till två sjukhus (Värnamo
och Eksjö)
• Elektiva knäplastikoperationer fördelades till två sjukhus (Värnamo och
Eksjö).
• Urologisk sjukvård fördelades till en inriktning per sjukhus, istället för att
göra allt på alla 3 sjukhusen
Samtidigt som viss koncentrering av verksamhet har skett så har det också skett
en utveckling med kortare vårdtider, förflyttning från inneliggande vård till
dagsjukvård och dagkirurgi. Diagnostik och behandling har under senaste 20 åren
utvecklats. Kliniska resultat har förbättrats och dödligheten i exempelvis cancer
har minskat. Därför är det svårt att just utifrån vårdcentraliseringer dra några
tillförlitliga slutsatser. En utredning enligt motionens intentioner är ett omfattande
arbete.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§185

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information om nationell högspecialiserad vård och exempel på
organisatoriska förändringar inom länets sjukhus ges av Anette
Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§121

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid
informationen på nämndsammanträdet.



Information om disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76102
Tid:

2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§88

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Beslut
Ärendet utgår.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Peter Iveroth

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 42-55
Tid:

2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§44

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. februari 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen
- Statsbidrag



Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare.
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en
utvärdering har gjorts.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i
samverkan med kommunerna.



Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa
läkarföreningen från nämndens sida.



Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.



Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.



Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 42-55
Tid:

2019-04-10 kl. 08:30-11:00



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.



Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 53

Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Martin NedergaardHansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 16
Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för
motionen.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Borttagande av dolda nummer att:
 patienter inte rings upp från dolda nummer inom regionens Hälsooch sjukvård då det inte finns särskilda skäl för det.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-11
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-18-14
 Motion - Borttagande av dolda nummer
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till motionen.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att anse motionen besvarad.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Borttagande av dolda
nummer
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, Sverigedemokraterna,
föreslår i motionen Borttagande av dolda nummer att:
 patienter inte rings upp från dolda nummer inom regionens Hälso- och
sjukvård då det inte finns särskilda skäl för det.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns riktlinjer för dolda respektive
synliga telefonnummer
Region Jönköpings läns verksamheter har sedan 2017 möjlighet att välja synliga
telefonnummer.
Region Jönköpings län strävar efter en hög service och tillgänglighet för länets
invånare, näringsliv och för olika typer av samarbetspartners. En god
telefonikultur är ett viktigt verktyg för detta och ett väl fungerande telefonisystem
är också en förutsättning för att de interna processerna i verksamheten ska fungera
väl.
Före 2017 var samtliga Region Jönköpings läns telefonnummer dolda för
mottagaren med invånarnas integritet och sekretess som de huvudsakliga
argumenten; ingen annan ska kunna se att vården har sökt mig.
Då fler och fler invånare men också verksamheter frågade efter möjligheten att
visa utringningsnummer fastställdes i november 2017 nya principer för vad som
ska gälla för dolda respektive synliga nummer. Invånarnas integritet och
verksamheternas möjlighet att organisera sitt arbete för att ge invånarna en god
service är dock viktiga utgångspunkter.
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Tre olika kategorier
1. Möjlighet till synliga nummer (hela nummerserier)
Verksamheter med uppgifter/roller utan sekretessperspektiv till exempel:
• Regionledningskontoret
• Smålands musik och teater
• Naturbruksgymnasier, Folkhögskolor
• Länstrafiken
• Tjänstemän i verksamhetsområdesledning (t.ex. Verksamhetsstöd och
service, IT-centrum)
Inom ovanstående verksamheter kan det finnas undantag för visning av nummer,
behovsinventering görs av respektive verksamhet
2. Möjlighet till synliga nummer kan prövas på specifika nummer (delar av
nummerserier)
•
•
•
•

Vårdmottagningar
Vårdavdelningar
Vårdcentraler
Folktandvårdskliniker

En förutsättning för synligt nummer är att det nummer som visas är kopplat till ett
gemensamt nummer inom verksamheten. Det är alltid detta nummer som visas.
Rutiner ska då finnas för hur telefonsamtalet är dokumenterat och hur angivet
telefonnummer är bemannat eller utrustad med talsvar/röstbrevlåda.
3. Nummer som inte bör visas på grund av sekretesskäl
•
•
•
•
•

Barnahus
Barn och ungdomshälsan
Ungdomsmottagning
STD-mottagning
Abortrådgivning

Beslutsunderlag








Motionssvar daterat 2020-01-02
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Motionsunderlag daterat 2019-12-11
Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-18-14
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Motion - Borttagande av dolda nummer

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

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

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§156

Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Borttagande av dolda
nummer att:
 patienter inte rings upp från dolda nummer inom
regionens Hälso- och sjukvård då det inte finns särskilda
skäl för det.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-12-11
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-18-14
 Motion - Borttagande av dolda nummer
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

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

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-12-11
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Borttagande av dolda
nummer
Inledning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders
Gustafsson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, Sverigedemokraterna,
föreslår i motionen Borttagande av dolda nummer att:


patienter inte rings upp från dolda nummer inom regionens Hälso- och
sjukvård då det inte finns särskilda skäl för det.

Region Jönköpings läns riktlinjer för dolda respektive
synliga telefonnummer
Region Jönköpings läns verksamheter har sedan 2017 möjlighet att välja synliga
telefonnummer.
Region Jönköpings län strävar efter en hög service och tillgänglighet för länets
invånare, näringsliv och för olika typer av samarbetspartners. En god
telefonikultur är ett viktigt verktyg för detta och ett väl fungerande telefonisystem
är också en förutsättning för att de interna processerna i verksamheten ska fungera
väl.
Före 2017 var samtliga Region Jönköpings läns telefonnummer dolda för
mottagaren med invånarnas integritet och sekretess som de huvudsakliga
argumenten; ingen annan ska kunna se att vården har sökt mig.
Då fler och fler invånare men också verksamheter frågade efter möjligheten att
visa utringningsnummer fastställdes i november 2017 nya principer för vad som
ska gälla för dolda respektive synliga nummer. Invånarnas integritet och
verksamheternas möjlighet att organisera sitt arbete för att ge invånarna en god
service är dock viktiga utgångspunkter.
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Tre olika kategorier
1. Möjlighet till synliga nummer (hela nummerserier)
Verksamheter med uppgifter/roller utan sekretessperspektiv till exempel:
• Regionledningskontoret
• Smålands musik och teater
• Naturbruksgymnasier, Folkhögskolor
• Länstrafiken
• Tjänstemän i verksamhetsområdesledning (t.ex. Verksamhetsstöd och
service, IT-centrum)
Inom ovanstående verksamheter kan det finnas undantag för visning av nummer,
behovsinventering görs av respektive verksamhet
2. Möjlighet till synliga nummer kan prövas på specifika nummer (delar av
nummerserier)
•
•
•
•

Vårdmottagningar
Vårdavdelningar
Vårdcentraler
Folktandvårdskliniker

En förutsättning för synligt nummer är att det nummer som visas är kopplat till ett
gemensamt nummer inom verksamheten. Det är alltid detta nummer som visas.
Rutiner ska då finnas för hur telefonsamtalet är dokumenterat och hur angivet
telefonnummer är bemannat eller utrustad med talsvar/röstbrevlåda.
3. Nummer som inte bör visas på grund av sekretesskäl
•
•
•
•
•

Barnahus
Barn och ungdomshälsan
Ungdomsmottagning
STD-mottagning
Abortrådgivning

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§209

Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information om genomförd översyn av Region Jönköpings läns
rutiner för visning av telefonnummer ges av Anette Peterson,
hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§137

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
På grund av nämndsammanträdets datum den 10 december
kommer inget resultat att finnas färdigt till nämnden.
Chefscontrollern kommer att göra en sammanställning av
det ekonomiska läget och redogöra för detta på
sammanträdet.



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



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



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



Ordföranden informerar om att ärendet gällande den
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer
gällande hälsa.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den
regionala utvecklingsstrategin.



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



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



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

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid:

2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 30

Fördelning av inkomna motioner




Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 17
Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar
sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Patientavgift för språktolk att:
 patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att
tolkkostnaden efter 2 år ska betalas av patienten själv.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-12
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-08-14
 Motion - Patientavgifter för språktolk
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till motionen.
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till motionen och lämnar
för Moderaterna följande protokollsanteckning:
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
I motionssvaret anförs lagliga skäl för avslag. Vi anser att denna fråga bör
utsättas för rättslig prövning.
Motionens intentioner handlar om personer som inte har svenska språket
som modersmål och i övrigt inga funktionshinder eller dylikt. Vilka krav kan
samhället ställa på dessa personer att lära sig språket under sin tid i
Sverige? Om avgifter får införas anser vi att personer med olika
funktionshinder, där det inte finns möjlighet att klara sig utan språktolk,
undantas avgift.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MOTIONSSVAR
2020-01-02
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Patientavgifter för
språktolk
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna,
föreslår i motionen Patientavgift för språktolk att:
 patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att tolkkostnaden
efter 2 år ska betalas av patienten själv.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Patientlagen – Rätt till information
En patient har enligt Patientlagen 1 och 2 § rätt att på ett begripligt sätt få besked
om sitt hälsotillstånd och vård, likaså om olika rättigheter kopplade till vård.
Patientlagen ställer stora krav på att informationen anpassas till mottagarens ålder,
mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkrar sig om att
mottagaren har förstått.
Rätt till språktolk
När man saknar ett gemensamt språk är professionell tolkhjälp ett nödvändigt
redskap för att båda parter ska kunna förvissa sig om att den information som
förmedlas blir ömsesidigt förstådd. Målet för det tolkade samtalet är att det ska
vara så likt ett vanligt samtal som möjligt. Patienter och medborgare informeras
på 1177 om sina rättigheter till språktolk.
En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har
tystnadsplikt, viket betyder att hen inte får lämna ut information om patienten utan
hens godkännande. Tolkning via anhöriga bör i möjligaste mån undvikas eftersom
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man då riskerar patientsäkerheten och klienters rättsäkerhet. Familj och vänner
som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.
Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen eller delta i mötet genom
högtalartelefon. Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så
kallad videotolkning.
Patientavgifter i Jönköpings län
• Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet - ingen avgift
• Språktolk vid besök i vården - ingen avgift
Om språktolk är bokad till ett besök i vården och patienten uteblir utan att avboka,
eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får patienten betala 310
kronor i avgift för tolken.
I 13 § förvaltningslagen framgår det bl.a. att en myndighet ska använda tolk om
det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har
kontakt med någon som inte behärskar svenska språket. Som det framgår av
lagtext är rätten till tolk behovsbaserat utifrån myndighetens bedömning.
Angående kostnadsfrågan framgår följande av förvaltningslagens förarbete (prop.
2016/17:180 s. 84):
”Om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt, har
myndigheterna alltså redan en skyldighet att använda tolkar och översättare och
låta det allmänna stå för kostnaderna.”
och (prop. 2016/17:180 s. 299):
”Tolkning eller översättning kan också vara en förutsättning för att relevant
material ska kunna beaktas vid prövningen av ärendet, oavsett om materialet
tillförs av den enskilde själv eller av någon annan. Bestämmelsen hindrar inte att
myndigheterna även i annat syfte använder sig av tolk utan kostnad för den
enskilde, om de anser det motiverat för att ärendet ska bli tillfredsställande
behandlat.”
Utifrån ovanstående är uppfattningen att det åligger det allmänna att stå för
tolkkostnader om det bedöms finnas ett behov av tolk.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under hösten svarat på en motion om
att verka för att avskaffa gratis tolktjänst. Motionen avslogs med motiveringen att
begränsa kostnadsfri tolktjänst bland annat kan resultera i att tolk inte används och
att individer då inte kan förstå och göra sig förstådda.

Beslutsunderlag






Motionssvar daterat 2020-01-02
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Motionsunderlag daterat 2019-12-12
Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
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Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-08-14
Motion - Patientavgifter för språktolk

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

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

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§157

Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Patientavgift för
språktolk att:
 patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att
tolkkostnaden efter 2 år ska betalas av patienten själv.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-12-12
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-08-14
 Motion - Patientavgifter för språktolk
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Thomas Bäuml (M) deltar inte i beslutet utan återkommer vid
nämndens sammanträde.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

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

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-12-12
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Patientavgifter för
språktolk
Inledning
Med anledning av motion från Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne
Karlsson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna,
föreslår i motionen Patientavgift för språktolk att


patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att tolkkostnaden
efter 2 år ska betalas av patienten själv.

Patientlagen – Rätt till information
En patient har enligt Patientlagen 1 och 2 § rätt att på ett begripligt sätt få besked
om sitt hälsotillstånd och vård, likaså om olika rättigheter kopplade till vård.
Patientlagen ställer stora krav på att informationen anpassas till mottagarens ålder,
mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkrar sig om att
mottagaren har förstått.
Rätt till språktolk
När man saknar ett gemensamt språk är professionell tolkhjälp ett nödvändigt
redskap för att båda parter ska kunna förvissa sig om att den information som
förmedlas blir ömsesidigt förstådd. Målet för det tolkade samtalet är att det ska
vara så likt ett vanligt samtal som möjligt. Patienter och medborgare informeras
på 1177 om sina rättigheter till språktolk.
En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har
tystnadsplikt, viket betyder att hen inte får lämna ut information om patienten utan
hens godkännande. Tolkning via anhöriga bör i möjligaste mån undvikas eftersom
man då riskerar patientsäkerheten och klienters rättsäkerhet. Familj och vänner
som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

MOTIONSUNDERLAG

2(2)

RJL 2019/1811

Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen eller delta i mötet genom
högtalartelefon. Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så
kallad videotolkning.
Patientavgifter i Jönköpings län
• Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet - ingen avgift
• Språktolk vid besök i vården - ingen avgift
Om språktolk är bokad till ett besök i vården och patienten uteblir utan att avboka,
eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får patienten betala 310
kronor i avgift för tolken.
I 13 § förvaltningslagen framgår det bl.a. att en myndighet ska använda tolk om
det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har
kontakt med någon som inte behärskar svenska språket. Som det framgår av
lagtext är rätten till tolk behovsbaserat utifrån myndighetens bedömning.
Angående kostnadsfrågan framgår följande av förvaltningslagens förarbete (prop.
2016/17:180 s. 84):
”Om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt, har
myndigheterna alltså redan en skyldighet att använda tolkar och översättare och
låta det allmänna stå för kostnaderna.”
och (prop. 2016/17:180 s. 299):
”Tolkning eller översättning kan också vara en förutsättning för att relevant
material ska kunna beaktas vid prövningen av ärendet, oavsett om materialet
tillförs av den enskilde själv eller av någon annan. Bestämmelsen hindrar inte att
myndigheterna även i annat syfte använder sig av tolk utan kostnad för den
enskilde, om de anser det motiverat för att ärendet ska bli tillfredsställande
behandlat.”
Utifrån ovanstående är uppfattningen att det åligger det allmänna att stå för
tolkkostnader om det bedöms finnas ett behov av tolk.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under hösten svarat på en motion om
att verka för att avskaffa gratis tolktjänst. Motionen avslogs med motiveringen att
begränsa kostnadsfri tolktjänst bland annat kan resultera i att tolk inte används och
att individer då inte kan förstå och göra sig förstådda.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§210

Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information om gällande lagstiftning och förarbeten ges av Anette
Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§137

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
På grund av nämndsammanträdets datum den 10 december
kommer inget resultat att finnas färdigt till nämnden.
Chefscontrollern kommer att göra en sammanställning av
det ekonomiska läget och redogöra för detta på
sammanträdet.



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



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



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



Ordföranden informerar om att ärendet gällande den
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer
gällande hälsa.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den
regionala utvecklingsstrategin.



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



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



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

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid:

2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 30

Fördelning av inkomna motioner




Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 22
Motion - Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/2041
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Avslå motionen då detta inte ingår i Region Jönköpings läns uppdrag.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har igenom Agneta Lundberg och Anders Gustafsson
inkommit med en motion om ekonomiskt bidrag till länets djurambulans,
där man föreslår följande:
 att regionfullmäktige utreder möjligheten till ekonomiskt stöd till
Djurambulansen i Jönköpings län ideell förening.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Motion 2019-09-01
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-06
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RJL 2019/2041

Regionstyrelsen

Motion - Bidrag till Djurambulansen i
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har igenom Agneta Lundberg och Anders Gustafsson
inkommit med en motion om ekonomiskt bidrag till länets djurambulans,
där man föreslår följande:
 att regionfullmäktige utreder möjligheten till ekonomiskt stöd till
Djurambulansen i Jönköpings län ideell förening.

Information i ärendet
Region Jönköpings län har i sitt uppdrag att se till att god hälso- och sjukvård
bedrivs för länets medborgare. Den ideella verksamhet som påbörjats inom
Jönköpings län med att bemanna en djurambulans för att hjälpa och transportera
skadade djur är värdefull, däremot kan Region Jönköpings län kan inte ge något
ekonomiskt stöd, då detta inte ingår i regionens uppdrag.

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
Motion 2019-09-01

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Siv Kullberg
Kanslidirektö

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid:

2019-11-12 kl.09.00-12.10

Plats:

Regionens hus, sal A

§249

Motion - Bidrag till Djurambulansen i
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/2041
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
motionssvar.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion - Välståndet i
ett land mäts ofta i hur väl dess djur tas om hand, där man föreslår
att regionfullmäktige utreder möjligheten till ekonomiskt stöd till
Djurambulansen i Jönköpings län ideell förening.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-0919
 Motion Sverigedemokraterna 2019-09-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att regionledningskontoret ges i uppdrag
att ta fram ett motionssvar med förslag om avslag. Och att det i
underlaget framkomer att djurtransporter inte ingår i regionens
uppdrag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid:
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-11-12 kl.09.00-12.10

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 31-37
Tid:

2019-09-19, kl 13.00-15.00

Plats:

Sal B, Regionens hus

§ 37

Fördelning av inkomna motioner




Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken – RJL 2019/2186 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län – RJL
2019/2041 - Regionstyrelsen
Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök – RJL
2019/2000 - Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 47
Intern kontroll 2019
Diarienummer: RJL 2018/3253
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2019.
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som regionstyrelsen
beslutat för 2019. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt
förslag till åtgärder.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-02-10
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MISSIV
2020-02-10

1(2)

RJL 2018/3253

Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2019.

Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som regionstyrelsen
beslutat för 2019. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag
till åtgärder.

Information i ärendet
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god
hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.
För 2019 har regionstyrelsen fastställt en regionövergripande kontrollplan med
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Samma
kontrollplan antogs av regionstyrelsen att gälla för det egna ansvarsområdet.
Kontrollplanen för 2019 omfattade åtta kontrollmoment, dessa har genomförts
under året och löpande återrapporterats till regiondirektören.
Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt
förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2020-02-10.
Uppföljning av intern kontrollplan 2019, rapport.

MISSIV
2020-02-10

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f regiondirektör

Lars Wallström
Controller
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2020-02-03
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Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström

Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s.
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras
att:
 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige,
styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av
verksamhetsmål och ekonomiska ramar
 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden
2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som
arbetet bedrivs på säkrar:
 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
Kontrollmoment 2019
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda
kontrollplanen för 2019. Utöver denna sammanfattning finns en mer utförlig
rapport över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året
delgivits regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
Rapporterna finns tillgängliga på Region Jönköpings läns intranät.
Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna
interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2019 års
kontrollplan.
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Kontrollmoment 2019
1. Verksamhetsbidrag av fast karaktär
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade
system och rutiner
* Skydd mot förluster

2. Avgångssamtal

Syfte/frågeställning
* Hur sker beslut och uppföljning av de
bidrag av fast karaktär som utbetalas av
Region Jönköpings län?
* Vilka krav ställs på mottagande
organisationer?
* Genomförs avgångssamtal med personer
som slutar sin anställning?

* Följsamhet till riktlinjer och policys
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade
system och rutiner

3. Köpt riks- och regionsjukvård

* Finns det tillräckliga rutiner för att säkra
kedjan remittering – betalning – uppföljning?

* Ändamålsenliga och väl dokumenterade
system och rutiner
* Rättvisande och tillförlitlig redovisning
* Skydd mot förluster

4. Bisyssla
* Följsamhet till riktlinjer och policys
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade
system och rutiner

5. Regionens konstverk
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade
system och rutiner
* Skydd mot förluster

6. Försäkringsskydd

* Finns det följsamhet avseende riktlinjer och
rutiner för bisyssla?
* Kontrollmomentet är en följd av
rekommendation i revisionsrapport.
* Finns det tydliga rutiner för inventeringar
och annan hantering av konsten? Hur är
följsamheten till riktlinjer?
* Finns det risk att konstverk försvinner?
* Finns det analyser/bedömning av risker?
* Finns försäkringsskydd i rätt omfattning?

* Skydd mot förluster eller förstörelse av
regionens tillgångar

7. Debiteringar inom Folktandvården

* Skapar utförda åtgärder/behandlingar rätt
debiteringar?

* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
* Skydd mot förluster

8. Förmånsbeskattning

* Finns följsamhet mot Skatteverkets
regelverk?

* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys

1. Verksamhetsbidrag av fast karaktär
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom olika typer av områden.
Kontrollmomentet behandlar verksamhetsbidrag av fast karaktär som i huvudsak
finns inom ANA-nämndens ansvarsområde, men till viss del även inom TIMnämnden och Regionstyrelsen. Kulturbidrag och bidrag inom folkhälsoområdet
har granskats i andra sammanhang och ingår inte i kontrollmomentet. Bidrag i
form av projektmedel ingår heller inte i granskningen.
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De fasta verksamhetsbidragen som ingår i kontrollmomentet uppgår till 93
miljoner kronor. 15 organisationer omfattas av denna typ av bidrag.

Bidragsmottagare
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Vandalorum
Studiedistrikt
Högskolan (Jönköping University)
Almi Företagspartner AB
Enterprise Europe Network, EEN
Science Park
Ung Företagsamhet
Coompanion
Jönköping Airport AB
Smålands Turism AB
Brysselkontoret
Miljösamverkan f
Samordningsförbunden i länet (3 st)
Andlig vård
Totalt

Budgeterat
belopp
2019 (tkr)
22 803
2 050
27 603
1 750
11 054
600
7 000
1 000
500
6 000
5 660
1 035
100
5 335
425
92 915

Det har utvecklats en praxis att verksamhetsbidragen består från år till år och
något specifikt beslut om bidragen tas inte inför nytt budgetår. Omprövning av
bidragen eller dess storlek har under de senaste åren bara skett i enstaka fall.
Bidragen har därmed nästan fått formen av ”fast grundfinansiering”.
Samtliga organisationer som erhåller bidrag bedriver en aktiv verksamhet.
Uppdragsbeskrivningar och villkor för bidragen förekommer i begränsad
omfattning. Graden av styrning och uppföljning från regionens sida varierar
därmed. För vissa bidrag finns en välstrukturerad styrning, medan den för vissa
bidrag är så gott som obefintlig.
Attester av utbetalningar följer sedvanliga rutiner inom organisationen.
Följsamheten mot budget är god eftersom det finns en samstämmighet mellan
budgetanslag och utbetalade bidrag.
Ett arbete har påbörjats för att åstadkomma en tydligare styrning. Organisationer
som erhåller bidrag har uppmärksammats på att tydligare villkor och mer
systematisk uppföljning kommer att införas framöver.
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Förslag till åtgärder
Tydliggör vilka villkor och eventuella uppdragsbeskrivningar som ska
finnas för varje bidrag.
Tydliggör vilka kontakter, möten och avstämningar som ska finnas med
bidragsmottagande organisationer.
Tydliggör på vilket sätt styrelserepresentation ska utövas i de fall där
detta är aktuellt.
Tydliggör hur uppföljning av bidraget ska göras.
Tydliggör om särskilt beslut ska fattas inför nytt budgetår, eller om
respektive bidrag ska ses som ett ”tillsvidare-bidrag”.
Åtgärderna kan i första hand hänföras till Regional utveckling.
2. Avgångssamtal
När en medarbetare slutar ska ett avgångssamtal erbjudas. Syftet är att fånga upp
medarbetares erfarenheter och synpunkter på organisationen. Samtalet är därmed
en viktig källa till förbättringar i verksamheten och kan även ge värdefull kunskap
inför kommande rekryteringar.
Tydlig information och metodstöd för samtalen finns på regionens intranät.
Under 2018 slutade cirka 950 personer sin anställning. Av dessa gick 260 i
pension. Utifrån ett stickprov framgår följande:




62 % - avgångssamtal har hållits.
23 % - avgångssamtal har inte hållits.
15 % - uppgift har inte gått att få fram. Förmodligen innehåller denna
siffra en ganska stor andel ”avgångssamtal har inte hållits”.

Skäl som angivits till att avgångssamtal inte har hållits:
-

Chefsbyte pågick när den anställde slutade.
Chefen hade inte tid.
Chefen tänkte inte på avgångssamtal.
Chefen hade inte uppfattat av avgångssamtal ska hållas.

-

Medarbetaren blev kvar som timanställd när tillsvidareanställningen
avslutades.
Medarbetaren slutade på grund av sjukdom och var inte disponibel för ett
konstruktivt samtal.
Medarbetaren erbjöds samtal, men avböjde.
Medarbetaren avslutade sin anställning med en tjänstledighet och det blev
därför inte naturligt med ett avgångssamtal.

-

5(13)

RJL 2018/3253

Andra synpunkter som framförts:
-

Det skulle vara bättre om en neutral person håller i samtalet.
Synpunkter från samtalen borde samlas ihop för att ge underlag till
generella slutsatser.
Synpunkter borde kunna lämnas anonymt.

Förslag till åtgärder
Informera om vikten av avgångssamtal.
Informera om att avgångssamtal bör hållas även under en period med
chefsbyte.
Undersök om en enkel påminnelserutin skulle kunna införas så att
påminnelse om samtal kommer till berörd chef när en medarbetare sagt
upp sig.
Undersök vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med ett mer
neutralt eller anonymt sätt att lämna synpunkter.
Överväg att göra en årlig sammanställning över de synpunkter som
lämnas för att på så sätt tydliggöra generella synpunkter.
Åtgärderna berör i första hand HR-funktionen.
3. Köpt riks- och regionsjukvård
Kostnaderna för riks- och regionsjukvården uppgick år 2018 till cirka 850
miljoner kronor för Region Jönköpings län. Det finns en klar trend med ökande
kostnader inom både regionen och i övriga delar av landet.
Många olika verksamheter inom regionens organisation är involverade i
processerna kring remittering m m för de patienter som berörs. Hanteringen av
dessa köpta tjänster blir komplex med olika typer av vård (remitterad vård, akut
vård, valfri vård) och med fakturor som genereras från olika regioner inom ramen
för olika avtal. Sekretess-regler påverkar också upplägget.
Kostnaderna för riks- och regionsjukvård bokförs sedan ett antal år tillbaka på
centrala anslag inom regionen. Det finns administrativa skäl till detta upplägg,
men incitamentet för klinikerna att ”ta hem” patienter som vårdas utomläns
minskar genom detta upplägg. Den totala kostnadsbilden som redovisas löpande
under året är dock rättvisande.
Kontroller och uppföljning av kostnaderna är till stora delar beroende av ett fåtal
personer. Rutinbeskrivningar finns till vissa delar. Det IT-stöd som funnits under
flera år är begränsat till sin funktionalitet och det behövs en stor manuell insats för
registreringar, kontroller etc.
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Graden av kontroll av de inkommande fakturorna varierar för olika typer av köpt
vård. För regionsjukvården sker ingen systematisk månatlig kontroll på samma
sätt som för rikssjukvården.
Sedan 2012 har Region Jönköpings län varit med i ett nationellt arbete som syftar
till att digitalisera den stora mängd information som skickas mellan de 21
regionerna. Otydlig projektorganisation och svag styrning har gjort att resultatet
av detta arbete hittills varit klent.
Även arbetet inom den egna organisationen med de digitala filerna och
anpassning av lokala system har gått långsamt. Avsaknad av styrgrupp, svagt
intresse och ingen direkt efterfrågan på resultat har gjort att arbetet upplevts som
trögt.
Förslag till åtgärder
Tydliggör ansvarsförhållanden för fakturakontroll m m och tänk igenom
back-up-frågan för berörda handläggare.
Etablera en kontroll-rutin för att säkra att rätt belopp betalas när det
gäller den rörliga delen av regionsjukvården.
Gör överväganden kring vilken styrmodell som är mest lämplig. Bör
delar eller hela kostnadsansvaret ligga ute i verksamheten istället för på
centrala anslag?
Skapa en strategisk plan för den fortsatta utvecklingen av IT-system och
arbetsrutiner.
Åtgärderna berör flera avdelningar/funktioner inom organisationen, men främst
avdelningen för folkhälsa och sjukvård.
4. Bisyssla
Enligt policy inom Region Jönköpings län ska det finnas en öppenhet kring
anställdas bisyssla. Tidigare genomförda kontrollmoment har visat att
följsamheten till regionens policy har förbättrats, men att frågan om bisyssla trots
detta inte togs upp i många medarbetarsamtal. Regionrevisionen har
rekommenderat att kontrollmomentet upprepas.
Regionen uppmuntrar till en aktiv fritid, men vissa bisysslor är inte tillåtna.
Medarbetare får inte utöva bisyssla som är:
- Förtroendeskadlig
- Arbetshindrande
- Konkurrerande
Resultatet av kontrollmomentet framgår av nedanstående tabell. Utifrån
frågeställningen ”Har frågan om bisyssla tagits upp vid det senaste
medarbetarsamtalet?” har ett urval gjorts av 10 anställda per verksamhetsområde.
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JA
Medicinsk vård
Kirurgisk vård
Psykiatri, rehabilitering, med. diagnostik
Bra Liv
Folktandvården (Inget svar)
Utbildning och kultur inkl skolor
Länstrafiken
Verksamhetsstöd o service + övriga
Summa

NEJ
6
7
10
8
10
10
8
59

OKLART
3
3

1

2

6

2
5

Om man bortser från de svar som var oklara (svar fanns bl a inte vid vissa
chefsbyten) har frågan om bisyssla tagits upp i 90 % av medarbetarsamtalen.
Eftersom urvalet är relativt litet bör man betrakta värdet med viss försiktighet.
Lägger man till effekten av att det numera finns en tvingande kontrollruta för
bisyssla i rekryteringsportalen blir slutsatsen att det skett en klar förbättring
jämfört med utfallet vid de tidigare genomförda kontrollmomenten. Vid
kontrollmomentet som gjordes 2016 framgick att bisyssla tagits upp vid 70 % av
fallen. Vid 2014 års kontrollmoment var motsvarande värde 30 %.
Förslag till åtgärder
Med tanke på det goda resultatet behövs inga särskilda åtgärder mer än
att hålla denna fråga aktuell framöver.

5. Regionens konstverk
Den konstnärliga gestaltningen i Region Jönköpings läns lokaler syftar till att
skapa attraktiva miljöer för besökare, patienter och personal. Cirka 14 000
konstverk finns i lokalerna och nya konstverk köps in kontinuerligt.
De senaste fem åren har Region Jönköpings län köpt in konstverk för totalt 9
miljoner kronor. Det sammanlagda värdet för konst uppgår enligt balansräkningen
till 41,7 miljoner kronor i bokslutet per 2018-12-31.
Inom flera andra offentliga organisationer har det framkommit att det funnits
brister i hanteringen av konst.
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Region Jönköpings län strävar efter att följa rekommendationen att en procent av
investeringsbeloppet ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Enprocentsmålet är
en ganska lös formulering och får anses vara en form av ekonomisk princip.
Kontrollmomentet visar:
- Att det saknas ett beslut om fastställande av det årliga budgetanslaget på
1,0 miljoner kronor för ”allmänna inköp”.
- Att det saknas en princip över vilken typ av lokaler som ska ingå i det
investeringsbelopp som ligger till grund för enprocent-bedömningen.
- Att det inte finns något anslag för underhåll av konst.
- Att det inte gjorts separata överväganden kring försäkringsfrågan.
- Att bokföring, attester, momshantering samt följsamhet mot budget
fungerar tillfredsställande.
- Att det pågår en inventering av samtlig konst, men med den pågående
takten (september 2019) tar det flera år att slutföra inventeringen.
- Att det saknas rutiner för hur inventeringar och avstämningar av bokfört
värde ska göras.

Inventerad konst i
"verkligheten"

Inköpsvärden i
konstregistret
(Faciliate)

Bokförda värden i
ekonomisystemet
(Raindance)

Utan ett genomtänkt arbetssätt över hur olika delar/moment hänger ihop går det
inte att bekräfta att det bokförda värdet i regionens balansräkning är korrekt och
det går heller inte att skapa kontroll över vilket bortfall/svinn som kan finnas.
Förslag till åtgärder
Överväganden behöver göras kring:
- Principer för ”enprocentsmålet”
- Budgetanslag och hantering avseende underhåll av konst
- Försäkringsupplägg
Tydliggöranden behöver göras kring:
- Riktlinjer
- Investeringsanslaget
Insatser behöver göras för att knyta ihop inventeringar – konstregister –
bokförda värden:
- Säkra att rätt inköpsbelopp används
- Tekniska lösningar
- Plan för att slutföra den pågående inventeringen
- Plan för kommande, löpande inventeringar
- Upplägg för kommande ekonomisk avstämning.
Åtgärderna kan i första hand hänföras till verksamhetsområdet Utbildning och
kultur.
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6. Försäkringsskydd
Region Jönköpings län har stora tillgångar i form av fastigheter, utrustning,
fordon m m. Det är därmed viktigt att det finns ett adekvat försäkringsskydd och
att det finns ett upplägg där olika typer av risker avvägs mot kostnaden för
försäkringar (premier).
Den valda organisationslösningen med ett tydligt samlat ansvar (finanssektionen
inom ekonomiavdelningen) ger bra förutsättningar för hanteringen av
försäkringsfrågorna.
På intranätet finns information om de olika typerna av försäkringar som regionen
har och även hur anmälningar av skador går till. Det finns dock inget samlat
dokument i form av policy/riktlinjer för försäkringsfrågorna.
Etablerade rutiner finns för upphandling av försäkringar. Detta sker via
finanssektionen i samverkan med inköpsfunktionen. Inför upphandlingarna görs
analyser och överväganden kring självrisker och deras påverkan på
premiekostnaden. Det finns fungerande rutiner för skadeanmälningar och för de
transaktioner som bokförs i ekonomisystemet. Utöver det som bokförs görs
sidoordnade sammanställningar över skador m m för att möjliggöra analyser och
bedömningar av olika slag.
Inom ramen för kontrollmomentet har det inte framkommit något som tyder på att
det finns brister i försäkringsskyddet. Upplägget mot försäkringsbolaget är
konstruerat på ett sådant sätt att de löpande förändringar i bilbestånd, fastigheter
m m som sker under årets täcks in i försäkringsskyddet.
Förslag till åtgärder
Ett samlat dokument i form av policy/riktlinjer skulle kunna säkra att
inarbetade rutiner och principer inte fallerar och att frågor riskerar att
falla mellan stolarna om nyckelpersoner lämnar organisationen.
Åtgärden kan hänföras till finanschefens ansvarsområde (inom
Regionledningskontorets ekonomiavdelning).
7. Debiteringar inom Folktandvården
Debiteringarna inom Folktandvården har stor betydelse för verksamhetsområdets
ekonomiska resultat. En stor del av organisationens kostnader (cirka 50 procent)
finansieras av intäkter som genereras via debiteringar av något slag. Det årliga
beloppet som debiteras mot patienter, Försäkringskassan och vissa andra externa
organisationer uppgår till cirka 290 miljoner kronor.
Rutinerna vid debiteringar av tandvård styrs i hög grad av regelverket kring det
statliga tandvårdsstödet. Prissättningen för olika åtgärder och behandlingar inom
Region Jönköpings län fastställs årligen av Regionfullmäktige. Detta sker i
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samband med det årliga budgetbeslutet. Prislistan publiceras på Folktandvårdens
externa websida och blir därmed tillgänglig för allmänheten och för patienterna.
Debiteringar och betalningsflöden är beroende av systemsambanden mellan
verksamhetssystemet T4 och ekonomisystemet. Utifrån den dokumentation som
finns över systemsamband, filöverföringar etc görs bedömningen att rutinerna är
väl genomtänkta och stabila.
Nuvarande kontroller och granskningar som utförs:
-

-

-

T4-systemet innehåller vissa inbyggda kontroller för att förhindra
feldebiteringar. Det finns även fellistor som tas fram ur systemet för att
upptäcka eventuella fel.
Minst en gång per år genomför Försäkringskassan en kontroll av de
debiteringar som görs mot dem.
Vid verksamhetsuppföljningar av olika slag och i rapporter redovisas
timintäkt per behandlare. Detta lyfter fram vikten av debiteringar rent
allmänt, men är ett ganska trubbigt instrument för att visa på eventuella fel
i debiteringarna.
Vid vissa tillfällen görs granskningar av debiteringarna dels via
verksamhetscheferna inom ledningsfunktionen på Folktandvårdens kansli
och dels via granskningar som utförs av klinikerna själva. Det finns inga
riktlinjer eller samlat dokument som beskriver frekvens, omfattning eller
utformning av denna typ av kontroller. Granskningarna som görs kräver
klinisk kompetens och det är inga externa personer utanför
Folktandvårdens organisation som är inblandade i arbetet. Ledningens
granskningar har utförts vartannat eller vart tredje år. 2016 års granskning
visade på ett feldebiteringsvärde som uppgick till 20 %. 2019 års
granskning visade på ett feldebiteringsvärde på 2,5 %. De åtgärder som
vidtogs efter 2016 års granskning visade sig alltså ha mycket stor effekt.

Analyser som gjorts via kontrollmomentet:
Analyser har utförts via analysverktyget Diver för att jämföra statistik och
debiteringsmönster för olika delar av verksamheten.
-

Det finns stora skillnader mellan olika kliniker i hur stora belopp som
debiteras för uteblivna patienter. Även om man jämför socioekonomiskt
jämförbara orter finns det stora skillnader. Jämförelsen indikerar att det
kan finns skillnader i hur man tillämpar regelverket om debitering för
uteblivande. Strävan har enligt uppgift varit att hantera detta homogent
över länet.
I ett första steg behöver det förtydligas om ett lyckat utnyttjande av ej
avbokad tid ska föranleda att debiteringar för uteblivande inte ska göras. I
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ett andra steg behöver det klargöras hur man ska avgöra vad som är ett
utnyttjande så att inte denna bedömning blir godtycklig.
-

För tandhygienisterna har statistik avseende ”basundersökning” och
”fullständig undersökning” tagits fram. Analysen visar att det finns stora
skillnader mellan klinikerna när det gäller hur ofta den ena eller andra
varianten debiteras. Man kan misstänka att lokal debiteringskultur finns
med i bilden och påverkar vilken åtgärdskod man använder och därmed
hur stor debiteringen blir. Liknande resultat framkommer vid analys av
andra typer av ”mer” respektive ”mindre omfattande” åtgärder.
Folktandvården har i första hand själva fokuserat på tandläkardebiteringar
i sina egna granskningar och det kan därför vara lämpligt att även granska
tandhygienisternas debiteringar.

-

Samma typ av jämförelser som för tandhygienisterna har gjorts för två
olika grupper av åtgärder för tandläkare. Analysen visar att det finns
relativt stora skillnader mellan klinikerna.
Skillnaderna kan enligt ansvarig på Folktandvårdens kansli till stor del
bero på kompetens- och erfarenhetsskillnader mellan klinikerna.
Folktandvårdens egna granskningar har inte visat på några brister i
debiteringar av denna typ.

Det finns en medvetenhet om vikten av korrekta debiteringar inom
Folktandvården och insatser har gjorts för att öka fokuseringen på denna fråga.
Etablerade rutiner och systemsamband finns för att klara debiteringar och
betalningsflöden. Granskningar av debiteringskvalitet sker på olika nivåer inom
organisationen. Kontrollmomentet visar att det trots detta finns ett antal åtgärder
som bör övervägas.
Förslag till åtgärder
Fastställ och tydliggör hur man ska tolka och tillämpa reglerna avseende
debiteringar för uteblivande/sent återbud.
Genomför en speciell debiteringsgranskning av tandhygienisternas
tillämpning av prislistan.
Utveckla en standardiserad analysrapport i verktyget Diver för att
synliggöra skillnader i debiteringsmönster mellan kliniker och mellan
behandlare.
Fastställ ett regelverk och en struktur över hur debiteringskontroll ska
göras. Beskriv kontrollfrekvens, omfattning samt vad som ska göras av
de olika nivåerna i organisationen.
Överväg om det skulle vara lämpligt och möjligt att vid något tillfälle
involvera externa personer i kontrollarbetet.
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Säkra att dokumentationen över systemsamband mellan T4-systemet och
ekonomisystemet hålls aktuell och att det finns beredskap för
kunskapsöverföring om någon av nyckelpersonerna skulle sluta sin
tjänst.
Åtgärderna berör Folktandvården och bör hanteras inom verksamhetsområdet.
8. Förmånsbeskattning
Region Jönköpings län är en stor arbetsgivare och det finns därmed en rad olika
typer av ersättningar och förmåner som ska hanteras skattemässigt. I en offentlig
verksamhet som själv är beroende av skattemedel är det viktigt att det inte
förekommer felaktigheter när det gäller beskattning av förmåner. Förtroendet för
organisationen riskerar att skadas om det framkommer att felaktigheter begås även
om de skulle vara oavsiktliga.
Information och riktlinjer om personalförmåner och dess beskattning finns på
Region Jönköpings läns intranät. Förutom information under särskilda avsnitt
finns även information i form av ett samlat dokument ”Personalförmåner –
riktlinjer för Region Jönköpings län”. Detta överlappar till vissa delar den andra
informationen om förmåner. Det kan uppstå otydligheter när denna typ av
information förekommer på två ställen.
Beskattningsbara förmåner som uppstår för varje anställd ”märks” med särskilda
koder (lönearter) i regionens personalsystem Heroma. Dessa poster samlas sedan
upp med automatik månadsvis så att preliminärskatt och arbetsgivaravgifter kan
regleras. Posterna som förmånsbeskattas framgår på de anställdas lönebesked.
Rutinerna kring detta är genomtänkta och stabila.
Det totala beloppet för beskattningsbara förmåner helåret 2019 uppgick till cirka 9
miljoner kronor. Preliminärskatt har dragits baserat på detta belopp och uppgifter
för varje berörd medarbetare har redovisats till Skatteverket. Förutom skatteeffekten som reglerats har regionen betalat arbetsgivaravgift för dessa förmåner.
Kontrollmomentet visar att det finns en medvetenhet inom organisationen om
vikten av korrekt hantering när det gäller beskattning av förmåner. Etablerade
rutiner finns för att säkra den skattemässiga hanteringen av förmåner.


Genomgång av olika typer av förmåner visar att följande förmåner
hanteras korrekt och inga synpunkter har därmed noterats:

-

Cykelförmån
Bostadsförmån
Fri sjukvård
Resekort för anställda inom Länstrafiken
Tjänsteresor och traktamenten
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För följande förmåner finns noteringar som bör föranleda någon form av
åtgärd eller övervägande. I ett par fall behöver eventuell skattemässig
effekt klarläggas och i andra fall handlar noteringarna om samstämmiga
regler inom regionen eller om rent administrativa rutiner:

-

Parkering vid arbetsplatsen
Friskvård/motion
Medlemsavgifter
Gåvor
Förmånsbil

Förslag till åtgärder
Säkra att översyn/uppdateringar av prissättningen för parkering görs på
ett mer löpande sätt än vad som varit fallet hittills på de platser där
personalen erlägger avgift.
Klarlägg om förekomsten av olika nivåer på friskvårdsbidraget är
förenligt med Skatteverkets regelverk. Tydliggör även att avvikelser från
regionens övergripande regelverk kan tillåtas om det är så det är bestämt.
Klarlägg eventuell förmånsbeskattning avseende medlemsavgifter till
yrkes- och branschföreningar.
Informera om det interna regelverket för julgåvor så att följsamhet mot
regionens regelverk uppnås inom alla enheter.
Trimma rutinerna för förmånsbilar så att det administrativa arbetet
förenklas.
Tänk igenom hur informationen och riktlinjer synliggörs på intranätet så
att det underlättar för läsaren och så att missförstånd undviks.
Arbetet med åtgärder kan lämpligen samordnas via HR-direktörens funktion på
Regionledningskontoret även om det till vissa delar berör andra delar av
organisationen.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 39
Granskning av tillgänglighet inom tandvården
Diarienummer: RJL 2019/2346
Beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av tillgänglighet inom
tandvård.
Den gjorda granskningen syftar till att bedöma om nämnden för folkhälsa
och sjukvård har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå en god
tillgänglighet inom tandvården för sina medborgare.
Revisorernas bedömning är att nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis
har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå målet med god
tillgänglighet inom tandvården. Samtidigt bedöms att trots att det är ett
prioriterat område så finns det utmaningar i att nå fullmäktiges
tillgänglighetsmål.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-01-13
 Tjänsteskrivelse daterat 2020-01-13
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
 Regionrevisionens missiv avseende granskning tillgänglighet inom
tandvård, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-09-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom
tandvård
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 20
Granskning av tillgänglighet inom tandvården
Diarienummer: RJL 2019/2346
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
2. Tandvården får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
utveckla tillgängligheten i verksamheten och redovisa den för
nämnden under våren.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av tillgänglighet inom
tandvård.
Den gjorda granskningen syftar till att bedöma om nämnden för folkhälsa
och sjukvård har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå en god
tillgänglighet inom tandvården för sina medborgare.
Revisorernas bedömning är att nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis
har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå målet med god
tillgänglighet inom tandvården. Samtidigt bedöms att trots att det är ett
prioriterat område så finns det utmaningar i att nå fullmäktiges
tillgänglighetsmål.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-01-13
 Tjänsteskrivelse daterat 2020-01-13
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
 Regionrevisionens missiv avseende granskning tillgänglighet inom
tandvård, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-09-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom
tandvård
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Erik Wågman (S) yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att följande
tillägg görs i beslutssatsen:
Tandvården får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla
tillgängligheten i verksamheten och redovisa den för nämnden under våren.
Thomas Bäuml (M) anmäler att man från Moderaterna tillstyrker yrkandet.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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2020-01-17
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Regionstyrelsen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Granskning av tillgänglighet inom
tandvården
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av tillgänglighet inom tandvård.
Den gjorda granskningen syftar till att bedöma om nämnden för folkhälsa och
sjukvård har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå en god tillgänglighet
inom tandvården för sina medborgare.
Revisorernas bedömning är att nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis har
vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå målet med god tillgänglighet inom
tandvården. Samtidigt bedöms att trots att det är ett prioriterat område så finns det
utmaningar i att nå fullmäktiges tillgänglighetsmål.

Information i ärendet
Revisionsrapporten pekar på ett antal viktiga aspekter avseende tillgängligheten
inom tandvården.
Revisorerna lämnar rekommendation till Region Jönköpings län att:
 införa ett övergripande styrdokument som anger Region Jönköpings läns
uppdrag avseende bland annat tillgänglighet. Av styrdokumentet bör
framgå hur fullmäktiges mål har brutits ner till delmål.
 se över hur Region Jönköpings län kan arbeta för att erbjuda bättre
tillgänglighet till övriga patientgrupper (ej prioriterade patientgrupper).
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Kommentarer till revisionens bedömningar och rekommendationer
Folktandvården i Region Jönköpings län arbetar sedan mars 2017 med en
prioriteringsordning som är förankrad och framtagen tillsammans med Folkhälsa
och sjukvård, Bedömning tandvård på regionledningskontoret. Denna prioritering
är väl känd och används inom de flesta Folktandvårdsorganisationer i Sverige då
resurserna är begränsade.
Det övergripande målet kring god tillgänglighet är idag nedbrutit utefter
patientkategorier med olika stora behov av omhändertagande:
 Alla barn och ungdomar ska kallas i rätt tid enligt Folktandvårdens
vårdprogram för barn- och ungdomar. Detta följs upp regelbundet med
hjälp av T4 statistik.
 Alla patienter med intyg av något slag från Bedömning Tandvård tas
omhand utan fördröjning i den mån det finns ett vårdbehov. Uppföljning i
form av dialog med Bedömning tandvård, Sjukhustandvården och
sjukvården.
 75+ patienter är på grund av sin ålder en skör patientgrupp som prioriteras
högt och ska kallas in i rätt tid enligt vårdprogram. Dessa patienter ska
heller inte stå i kö för att bli folktandvårdens patienter utan ska tas in med
förtur som nya patienter. Status följs regelbundet upp på områdesmöten.
 Alla kliniker ska ta hand om alla patienter som kontaktar kliniken på grund
av akuta besvär. Några kliniker gör detta genom att hänvisa patienten till
grannklinik. Detta följs upp regelbundet på områdesmöten.
 Friska vuxna revisionspatienter. Här finns en regelbunden framtagen
statistik för tillgänglighet på varje klinik. Situationen har under 2019
förbättrats avsevärt men fortfarande finns en kvarstående problematik som
är knuten till vissa kliniker
 Nya vuxna köpatienter, yngre än 75 år. Även här har situationen
förbättrats och flera kliniker tar nu in nya patienter för fullständig
behandling. En regelbunden framtagen statistik för köläget finns för varje
klinik.
Detta beskriver hur Folktandvården i dagsläget bryter ner tillgänglighetsmålet.
Tillgängligheten till tandvården har under hösten förbättrats. I Jönköpingsområdet
är det generellt bättre tillgänglighet, medan det på några orter är sämre,
exempelvis Tranås och Vetlanda. Team från Jönköpingsområdet och från område
Söder åker dagligen till dessa kliniker för att framförallt ta hand om barnens
tandvårdsbehov.
Folktandvården tittar på olika åtgärder för att anställa tillfälliga så kallade
resursteam bestående av tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Syftet är att
avlasta kliniker på övriga ställen i länet, där medarbetare lämnar för att stötta
verksamhet på kliniker med dålig tillgänglighet.
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För en bättre tillgänglighet har Folktandvården under 2019 genomfört en mängd
åtgärder:
 Individuella och förlängda revisionsintervall.
 Vårdprogram för både vuxna och barn har effektiviserats.
 RAK, utvecklingen fortsätter och i dagsläget undersöks övervägande del
av våra revisionspatienter av tandhygienister.
 Tidboksplanering har setts över på de flesta av våra kliniker.
 Kombinationstandläkare där en tjänstgöring på specialisttandvården
kombineras med en allmäntandläkartjänst på en svårrekryterad klinik i
länet har gett värdefulla tandläkartimmar.
 Fler tandhygienister har anställts för att nyttja deras kompetens och för att
täcka upp nuvarande brist på tandläkare.
 Arbetar för att ta fram en modell för rekrytering av erfarna tandläkare.
Folktandvården arbetar även långsiktigt med kompetensförsörjningsplaner och
arbetsgivarvarumärke för att locka nya medarbetare till regionen, och att befintliga
medarbetare ska stanna kvar. Folktandvården arbetar också för att tillsammans
med Hälsohögskolan få etablera en tandläkarutbildning i Jönköping.
Ytterligare åtgärder som kan diskuteras är:
 Arbetstidsmodeller med större valfrihet över dagar, veckor, säsong etc.
 Större inslag av självstyre och arbete utifrån beting.
 Inslag av arbete hemifrån, exempelvis patientadministration såsom
terapiplanering och remisshantering.
 Erbjuda en tydligare påverkan på den egna kompetensutvecklingen,
exempelvis genom en egen kompetensutvecklingspott.
 Införande av en resurspool med alla yrkesgrupper med syftet att
överbrygga tiden mellan att någon slutar och ny rekryteras.
 Folktandvården behöver arbeta mer med analys och uppföljning. Med ett
mer kvalificerat och samordnat analysarbete utifrån olika interna och
externa system (t ex Diver, T4, Försäkringskassa), skulle underlagen för
verksamhetsutveckling inom Folktandvården bli kvalitetssäkrade och
utvecklingsarbetet än mer framåtsyftande.

Beslutsunderlag







Protokollsutdrag presidiet 2020-01-13
Tjänsteskrivelse daterat 2020-01-13
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
Regionrevisionens missiv avseende granskning tillgänglighet inom
tandvård, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-09-25
Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom tandvård
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Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ Paragraf
Granskning av tillgänglighet inom tandvården
Diarienummer: RJL 2019/2346
Beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Reservationer
Sammanfattning
Text
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
 Regionrevisionens missiv avseende granskning tillgänglighet inom
tandvård, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-09-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom
tandvård
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Beslutsgång
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 103-120
Tid:

2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:0019:20.

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 109

Inkomna granskningar
Inkomna granskningar redovisas av ordförande enligt följande:





Granskning av tillgänglighet inom tandvården – fördelat
till nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen
– dnr: 2019/2346
Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård dnr: 2019/2536
Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen dnr: 2019/2535
Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
dnr: 2019/2534

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Desiré Törnqvist (S)
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Elisabeth Englund (KD)

Anders Bengtsson (M)

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ Paragrafer
Tid:

2020-02-26 kl. 13:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok

§ Paragraf
Granskning av patientens rätt
Diarienummer: RJL 2019/2948
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Reservationer
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av patientens rätt.
Regionrevisorernas bedömning är att regionstyrelsens och nämnden för
folkhälsa och sjukvårds styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa
efterlevnad av patientlagen inte är helt tillräcklig.
Region Jönköpings län arbetar aktivt med att förtydliga och klargöra vad
som gäller för patienterna och i förflyttningen mot den nära vården är
arbetet med fast vårdkontakt och patientkontrakt viktiga delar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av patienten rätt
daterat 2019-11-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av patientens rätt
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Beslutsgång

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ Paragrafer
Tid:

2020-02-26 kl. 13:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

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

2020-02-07 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 16
Granskning av patientens rätt
Diarienummer: RJL 2019/2948
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av patientens rätt.
Regionrevisorernas bedömning är att regionstyrelsens och nämnden för
folkhälsa och sjukvårds styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa
efterlevnad av patientlagen inte är helt tillräcklig.
Region Jönköpings län arbetar aktivt med att förtydliga och klargöra vad
som gäller för patienterna och i förflyttningen mot den nära vården är
arbetet med fast vårdkontakt och patientkontrakt viktiga delar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av patienten rätt
daterat 2019-11-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av patientens rätt

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Granskning av patientens rätt
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av patientens rätt.
Regionrevisorernas bedömning är att regionstyrelsens och nämnden för folkhälsa
och sjukvårds styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa efterlevnad av
patientlagen inte är helt tillräcklig.
Region Jönköpings län arbetar aktivt med att förtydliga och klargöra vad som
gäller för patienterna och i förflyttningen mot den nära vården är arbetet med fast
vårdkontakt och patientkontrakt viktiga delar.

Information i ärendet
Revisorerna ser att det finns en styrning och uppföljning som omfattar delar av
patientlagstiftningen, men att arbetet med intern kontroll kan utvecklas. Region
Jönköpings läns arbete med patientkontrakt ser man som positivt.
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:
1. Utveckla styrningen och säkerställa att innehållet i patientlagen beaktas i
arbetet med den interna kontrollen
2. Bedöma i vilken omfattning dokumentation bör finnas för olika delar av
patientlagen
3. Utveckla funktionen fast vårdkontakt och tydliggöra vårdens ansvar för
samordning och kontinuitet
4. Fortsätta sitt arbete med patientkontrakt.
Kommentar till revisorernas bedömning och rekommendationer
Inför att patientlagen kom 2015 gjordes ett stort arbete med att gå igenom
patientlagens intentioner och omfattande kommunikation och utbildningar
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genomfördes. Patientlagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med
vården. En del av innehållet i patientlagen är detsamma som i hälso- och
sjukvårdslagen, men patientlagen har ett större fokus på patientens delaktighet och
valfrihet. Därför skrevs nya riktlinjer för exempelvis fast vårdkontakt och ny
medicinsk bedömning. Frågor och svarssidor på internet togs fram. Val av
utförare var det område som väckte mest frågor.
Intern kontroll
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två
inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:
 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige
och styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av
verksamhetsmål och ekonomiska ramar
 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden.
2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet
bedrivs på säkrar:
 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner.
För 2020 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Detta innebär att sannolikheten för att
brister och fel förekommer inom ett visst område har bedömts och sedan avvägts
mot de konsekvenser som kan bli följden av eventuella brister. I detta arbete har
representanter för de olika verksamhetsområdena medverkat. Flera av
kontrollmomenten berör samtliga verksamhetsområden, medan några av
momenten är inriktade på vissa delar av verksamheten.
Dokumentation
Den dokumentation som finns kring patientlagen är dels det som vänder sig direkt
till patienten. Den informationen finns på 1177.se
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/lagar-ochbestammelser/lagar-i-varden/patientlagen/
De administrativa riktlinjerna med anknytning till patientlagen finns på Region
Jönköpings läns intranät. Där finns exempelvis:
 Riktlinje för fast vårdkontakt
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Riktlinje för fast läkarkontakt i primärvården
Riktlinje för ny medicinsk bedömning
Vårdskada – riktlinje för patient och medarbetarstöd.

Fast vårdkontakt
Riktlinjer finns för fast vårdkontakt. Det är vårdgivarens och aldrig patientens
ansvar att samordna vårdinsatser från olika enheter, vårdgivare och myndigheter.
En fast vårdkontakt ska vara en tydligt utpekad och namngiven person som ska
bistå och stödja patienten i kontakterna med vården. Som patient kan man ha flera
kontaktpersoner i olika delar av vården, men en person ska vara sammanhållande.
Antalet patienter med fast vårdkontakt följs i Region Jönköpings läns
journalssystem. En utveckling har skett i journalsystemet för att ytterligare
förtydliga var informationen ska skrivas och därmed också lättare hittas vid
behov.
Patientkontrakt
Baserat på tester under 2018 arbetar Region Jönköpings län nu vidare med
patientkontrakt till samtliga vårdverksamheter. Arbetet stöds av
genombrottsmetodik. Genom genombrottsmetoden fastställs tydliga mål,
använder enkla mätmetoder och systematiskt testar förändringar i liten skala som
gör att verksamheterna lär sig vilka förändringar som leder till förbättringar. Vid
en viss tidpunkt sker ett genombrott d.v.s. det nya arbetssättet har resulterat i
påtagliga förbättringar.
I arbetet med patientkontrakt ingår fyra olika delar:
 En gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare.
Överenskommelsen innehåller flera olika delar. En del är att vårdgivaren
ska stärka och möjliggöra för personer som är i patientrollen att ta tillvara
sina egna resurser. Det behöver också bli tydligt vem som för vad i en
planerad vård och behandling för att skapa trygghet för de som är i behov
av vård. En gemensam överenskommelse kan även leda till en mer
patientsäker vård där missuppfattningar kan undanröjas.
 Fast vårdkontakt – person med samordningsansvar.
Som patient ska man veta vem man kan vända mig till vid behov. Det är
många gånger tydligt för patienten, men inte alltid.
 Överenskommen tid – bokade tider i samråd.
Patienten ska veta och kunna vara delaktig i sitt nästa steg i sin vård och
behandling. För patienten handlar det om att vara delaktig i beslut gällande
tiden för nästa kontakt, möjligheten att enkelt om- och avboka sin tid och
att kunna påverka på vilket sätt man ska ha kontakt.
 Sammanhållen plan – planering, överblick och stöd för koordinerande
insatser.
Om man som patient har kontakt med flera enheter inom sjukvården ska
patienten kunna gå in på 1177 och se sin sammanhållna plan för hur
helheten i dennes vård ser ut.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av patienten rätt daterat
2019-11-25
Revisionsrapport från pwc: Granskning av patientens rätt

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 40
Samarbetsavtal Småland Blekinge Halland South
Sweden 2019-2022
Diarienummer: RJL 2020/73
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna samarbetsavtalet mellan ägarna av
Småland/Blekinge/Hallands Brysselkontor för perioden 2019-2022.
Reservationer
Malin Wengholm reserverar sig till förmån för eget yrkande i ärendet.
Sammanfattning
Smålandslänen, Blekinge och Hallands län har tillsammans med
Linnéuniversitet och Jönköping University ett representationskontor i
Bryssel. Samarbetet regleras genom ett samarbetsavtal som ska godkännas
av respektive huvudmans beslutande församling.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-10
 Förslag - samarbetsavtal Småland Blekinge Halland South Sweden
2019-2022
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Moderaterna yrkar genom Malin Wengholm på att ärendet återremitteras
med anledning av att diskussioner förs med Region Skåne om att ingå i
Brysselkontoret South Sweden.
Beslutsgång
På ordförandes fråga beslutar arbetsutskottet att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs där följande ledamöter röstar JA för att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde: Marcus Eskdahl, Rune Backlund, Pontus
Lundgren samt Maria Frisk.
Följande ledamöter röstar NEJ för att ärendet ska återremitteras: Malin
Wengholm.
Arbetsutskottet avgör ärendet idag och bifaller föreliggande förslag.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Samarbetsavtal Småland Blekinge
Halland South Sweden 2019-2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner samarbetsavtalet mellan ägarna av Småland/Blekinge/Hallands
Brysselkontor för perioden 2019-2022.

Sammanfattning
Smålandslänen, Blekinge och Hallands län har tillsammans med Linnéuniversitet
och Jönköping University ett representationskontor i Bryssel. Samarbetet regleras
genom ett samarbetsavtal som ska godkännas av respektive huvudmans
beslutande församling.

Information i ärendet
Följande organisationer har beslutat att fortsätta sitt samarbete kring ett
gemensamt representationskontor i Bryssel under namnet Småland Blekinge
Halland South Sweden. De organisationer som är parter i samarbetet är följande:
Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings Län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Jönköping University
Linnéuniversitetet
Syftet med ägarnas samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i
regionen Småland-Blekinge-Halland. Med en tydlig och stark närvaro i Bryssel
vill vi öka vår konkurrenskraft på en internationell arena. Samarbetets
övergripande mål är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska
intresse i Europeiska unionen och underlätta samverkan mellan parterna också på
hemmaplan.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-10
Förslag - samarbetsavtal Småland Blekinge Halland South Sweden 20192022
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Beslut skickas till
Småland Blekinge Halland South Sweden
Region Kalmar län
Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Samarbetsavtal 2019-2022

Småland Blekinge Halland South Sweden
Följande organisationer har beslutat att fortsätta sitt samarbete kring ett gemensamt
representationskontor i Bryssel under namnet Småland Blekinge Halland South Sweden. De
organisationer som är parter i samarbetet är följande:
Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings Län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Jönköping University
Linnéuniversitetet

1

Allmänna utgångspunkter för verksamheten

EU är en viktig del av Småland-Blekinge-Halland och Småland-Blekinge-Halland är en aktiv
part i Bryssel. EU:s framtida globala inflytande beror på organisationens ekonomiska styrka
och hur framgångsrika EU:s lösningar är när det gäller de globala samhällsutmaningarna.
Störst inflytande får de regioner som genom strategiskt arbete ligger i framkant när det gäller
innovationsförmåga, entreprenörskap, att möta samhällsutmaningar och skapa god livskvalité.
Genom att vara på plats i Bryssel och i olika sammanhang lyfta fram Småland-BlekingeHallands ståndpunkter och förutsättningar kan beslutsfattare få en ökad förståelse för regionen
och därmed ökar möjligheten till påverkan och att politiska beslut samt
finansieringsmöjligheter utformas på ett sådant sätt att detta gynnar regionens utveckling.
Syftet med ägarnas samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i regionen
Småland-Blekinge-Halland. Med en tydlig och stark närvaro i Bryssel vill vi öka vår
konkurrenskraft på en internationell arena. Samarbetets övergripande mål är att främja
medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i Europeiska unionen och underlätta
samverkan mellan parterna också på hemmaplan.
Verksamheten skall i huvudsak omfatta:
1. Intressebevakning av frågor prioriterade av ägarna: Politiska initiativ och lagförslag,
programutformning, finansieringsformer och samverkansplattformar inom de
fokusområden som ägarna identifierat.
2. Påverkansarbete i de frågor som ägarna via intressebevakningen identifierat som
viktiga för hela eller delar av regionen.
3. Service till medlemmarna genom att Brysselkontorets medarbetare regelbundet
besöker regionen, tillhandahåller information via direktkontakter, webbsida och
veckobrev, tar emot studiebesök på plats i Bryssel samt i övrigt verkar för
medlemmarnas intressen.
4. Kontaktskapande verksamhet genom att förmedla kontakter i Bryssel samt biträda
medlemmarna i planering av studiebesök och annan informations- och kontaktservice.

Samarbetsavtal 2019-2022

5. Kunskapshöjande insatser genom att Brysselkontorets medarbetare är behjälpliga
som experter vid utbildningsinsatser hos medlemmarna och regionernas aktörer.
6. Marknadsföring och profilering av regionen och medlemmarna på plats i Bryssel.

2

Kontoret

Representationskontoret
Brysselkontoret)
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som

Organisationen i Bryssel

Kontoret bemannas i enlighet med verksamhetsplan och budget, där en av de anställda är
kontorschef. I dennes uppdrag ingår ansvar för såväl löpande verksamhet och kvalité som det
administrativa arbetet i Bryssel.
Utöver den fast anställda personalen ska kontoret kunna ta emot en eller ett par praktikanter.
Det är viktigt att medarbetarna på kontoret i Bryssel har god kännedom och goda kunskaper
om aktuella frågor på hemmaplan. Personalen på kontoret ska regelbundet besöka parterna
och hemmaregionen.

4

Organisationen i Sverige

Verksamheten i Bryssel är beroende av en väl fungerande beställar- och mottagarorganisation
på hemmaplan. Ett bra samarbete mellan aktörer i triple- eller quadruple-konstellationer kan
utgöra både regionala kompetenskärnor och påverka EU-policies samt genom europeiska
samarbeten utveckla regionen. Utgångspunkten är de regionala utvecklingsstrategierna och
lärosätenas fokusområden. Det finns ett stort mervärde i att regionerna och dess lärosäten
arbetar tillsammans på europeisk nivå för att möta framtidens utmaningar.
När de globala utmaningarna i hög utsträckning styr den framtida inriktningen blir tillämpad
forskning och ”uppskalning” centrala frågor på den europeiska agendan.
Småland-Blekinge-Halland South Sweden är en plattform för samverkan i en funktionell
region med många gemensamma intressen. Tillsammans kan vi bygga nätverk och regional
förankring för att bidra till innovation och förnyelse i näringsliv och offentlig sektor.
Hemmaorganisation ska ha följande struktur.
-

Styrgrupp: Varje län är representerade med tre förtroendevalda i styrgruppen varav
två representerar regional utveckling och en hälso- och sjukvårdsfrågor. Lärosätena
företräds av rektorerna. Styrgruppen träffas minst tre gånger per år, varav ett möte
förläggs till Bryssel veckan efter midsommar. Därutöver förläggs ett möte till slutet av
året för beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år. Ordförande i
styrgruppen är den ordförande som företräder den organisation med ansvar för det
administrativa stödet för verksamheten. Styrgruppen fattar beslut om den strategiska
inriktningen för samarbetet.
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-

Chefsgrupp: Gruppen består av en ansvarig chef för regional utveckling från
respektive regionkommun, en representant, utsedd av rektor, från respektive lärosäte
samt kontorschefen för Brysselkontoret. Chefsgruppen bereder styrgruppens ärenden
och möten samt ansvarar för löpande avstämningar med kontaktpersonsgruppen.

-

Kontaktpersongrupp: Kontaktpersoner utses av respektive part i chefsgruppen och
ansvarar för löpande kontakt med Brysselkontoret, förankring i respektive
hemmaorganisation samt förmedling av information mellan Brysselkontoret och
regionens intressenter.

-

Tillfälliga arbetsgrupper utses vid behov.

Parternas ansvar

Region Kalmar län har det administrativa ansvaret för Brysselkontoret och ersätts för det
administrativa arbetet enligt självkostnadsprincipen.
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Personal

Personalen i Bryssel ska vara anställd av Region Kalmar län. Rekrytering / lönesättning
beslutas av Region Kalmar län efter avstämning i chefsgruppen.

7

Budget

Styrgruppen ska inför varje kalenderår fastställa en budget för verksamheten. Förslag till
budget ska tas fram av chefsgruppen. Budget skall fastställas senast under
november/december året före verksamhetsåret.

8

Finansiering

Årsavgiften för regionerna i Småland Blekinge Halland South Sweden ska beräknas enligt en
modell med en fast respektive rörlig del av avgiften. Den rörliga delen ska utgå ifrån
invånarantalet i respektive län.
Lärosätenas avgift regleras enligt särskild överenskommelse.

9

Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan

Verksamhetsinriktning omfattar 4 år.
Styrgruppen ska inför varje kalenderår se över verksamhetsinriktning tillsammans med
verksamhetsplan för det kommande året samt budget.

10 Avtalstid
Detta samarbetsavtal träder i kraft den 2019-01-01 och ska gälla till och med 2022-12-31

Samarbetsavtal 2019-2022
11 Uppsägning
Önskar en huvudman avbryta samarbetet ska skriftlig uppsägning av samarbetsavtalet ske
senast 6 månader innan avtalet ska upphöra.

12 Avveckling
Om parterna beslutat att samarbetet ska upphöra ska eventuella tillgångar fördelas enligt
principen angiven under punkt 7. Eventuell egendom ska förvandlas till pengar genom
offentlig försäljning. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
När styrgruppen fullgjort sitt uppdrag ska den avge slutredovisning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-12-10
Regionstyrelsen

§ 231

Ärendenummer RS 2019/1005

Samarbetsavtal Småland Blekinge Halland South
Sweden 2019-2022
Beslut
Regionstyrelsen godkänner samarbetsavtalet mellan ägarna av
Småland/Blekinge/Hallands Brysselkontor.
Bakgrund
Smålandslänen, Blekinge och Hallands län har tillsammans med
Linnéuniversitet och Jönköping University ett representationskontor i
Bryssel. Samarbetet regleras genom ett samarbetsavtal som ska godkännas
av respektive huvudmans beslutande församling.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 226/2019 följande förslag till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner samarbetsavtalet mellan ägarna av
Småland/Blekinge/Hallands Brysselkontor.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 226/2019.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde
den 6 november 2019.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2019.
4. Förslag - Samarbetsavtal Småland Blekinge Halland South Sweden.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 41
Årsberättelse RSS samt val av årsmötesrepresentanter
Diarienummer: RJL 2020/390
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. Godkänna Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2019
2. Utse Rune Backlund samt Ewa Nilsson till ombud att företräda
Region Jönköpings län vid årsmöte.
Sammanfattning
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige behandlar den 27 februari 2020
årsberättelsen för 2019. Revision har genomförts utan anmärkningar och
årsmötet planeras genomföras per capsulam med från varje region utsedda
ledamöter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-02-11
Yrkande/förslag till beslut vid sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-11
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RJL 2020/390

Regionstyrelsen

Årsberättelse 2019 Regionsamverkan
Sydsverige
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. godkänner Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2019.
2. utser Rune Backlund samt Ewa Nilsson till ombud att företräda Region
Jönköpings län vid årsmöte.

Sammanfattning
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige behandlar den 27 februari 2020
årsberättelsen för 2019. Revision har genomförts utan anmärkningar och
årsmötet planeras genomföras per capsulam med från varje region
utsedda ledamöter.

Information i ärendet
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har 2019 tagit flera viktiga steg framåt.
Bland annat har samarbetet med Arbetsförmedlingen kring analys och prognos
samt varsel och omställning påbörjats. Ett positionspapper för kollektivtrafik
har tagits fram och arbete med synkronisering av biljett- och betallösningar
inom kollektivtrafiken pågår. Inom kultur har den professionella danskonsten
utvecklats, en filmutredning har påbörjats liksom insatser för att synliggöra
den professionella bild- och formkonsten i södra Sverige, nationellt och
internationellt.
Vid RSS styrelsemöte den 27 februari 2020 behandlas årsberättelsen och senast
31 maj kommer årsmöte att genomföras per capsulam med utsedda ledamöter från
varje region. Att företräda Region Jönköpings län vid årsmötet föreslås Rune
Backlund och Ewa Nilsson då ingen av dem sitter i RSS styrelse.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11
Årsberättelse 2019 för Regionsamverkan Sydsverige
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019
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Beslut skickas till
Regionsamverkan Sydsverige
Ombud vid årsmöte Rune Backlund (C) samt Ewa Nilsson (M)
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

Årsberättelse 2019

för
Regionsamverkan Sydsverige
organisationsnummer 802471-7442

verksamhetsåret
2019-01-01--2019-12-31
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Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings
län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, samt
regional utveckling som i nuläget har fokus på arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och
digitalisering. Geografin omfattar 2,7 miljoner invånare vilket är 26% av Sveriges befolkning vilket ger en viss
tyngd.
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och
socialt hänseende. Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans är vägledande för all
verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige. Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och
rekommenderande funktioner och är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande.
Från 2019 ändrades stadgarna och det finns numera inget representantskap, styrelsen är högsta beslutande
organ. Det finns tre utskott, regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur.
Styrelse
Under året har styrelsen haft fem möten, den 28/2, 9-10/5, 17/5, 26/9, samt 5/12. Tvådagarsmötet i maj
genomfördes på Hooks Herrgård söder om Jönköping, mötet den 17/5 ägde rum per telefon och i övrigt har
styrelsemötena ägt rum i Kristianstad. Ledamöterna i styrelsen är
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, ordförande
Henrik Fritzon (S), Region Skåne
Alexander Wendt (M), Region Blekinge fram till 20/6
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge från 20/6
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län
Anders Henriksson (S), Region Kalmar län fram till 19/11
Angelica Katsanidou (S), Region Kalmar län från 19/11
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg, vice ordförande under 2019
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg

Ersättare i styrelsen är

Lars Karlsson (C), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Dan Sylvebo (M), Region Jönköpings län
Christer Johnsson (C), Region Kalmar län
Gudrun Brunegård (KD), Region Kalmar län fram till 27/3
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län från 27/3
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Anna Jähnke (M), Region Skåne
Yvonne Augustin (S), Region Skåne

Ledningsgruppen
Under året har ledningsgruppen haft fem möten (6/2, 11/4, 27/5, 29/8, och 8/11) med följande deltagare
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne, ordförande
Peter Lilja, Region Blekinge
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Jörgen Preuss, Region Halland
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län fram till 3/6
Jane Ydman, Region Jönköpings län, från 3/6
Ulf Fransson, Region Jönköpings län
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne, sekreterare
utkast 15 januari 2020
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Verksamhet under året

Verksamheten inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har under 2019 varit målmedveten inom alla
områden. Dialogen med nationella nivån har framför allt varit framgångsrik kring arbetsmarknads- och
bredbandsfrågor men även inom kulturområdet.
Under 2019 prioriterades följande insatser:
A. kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra
skillnad
En gemensam skrivelse till Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet utifrån
Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande har skickats in med budskapet att det regionala ansvaret för
kompetensförsörjningen ska tydliggöras.
Remissyttrande har skickats in på Styr- och resursutredningen ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan”. Ett gemensamt berett remissvar på den nationella biblioteksstrategin ”Demokratins
skattkammare” har skickats in samt anordnades en dialogkonferens tillsammans med Kungliga biblioteket i
frågan.
Regionsamverkan Sydsverige deltog i Almedalen med ett seminarium kring hur digitaliseringen och
interregional samverkan kan lösa framtidens utmaningar. Seminariet var ett av de tio mest besökta i
Öresundshuset med 204 personer som var på plats.
I maj publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle kring ”Kultursamverkansmodell – inte bidragssnurra”
som ett inlägg för ökad samverkan kring kulturfrågor. Utskottet förberedde och deltog med gemensamma
ståndpunkter på nationell dialog med departementet och kulturministern.
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott anordnade i februari fyra seminarier under konventet Folk och
Kultur
- Det demokratiska underskottet och bibliotekens roll – om det aktiva deltagandet i demokratin
- Samverkan i nöd och lust – som diskuterade Sydsveriges danssamverkansprojekt
- Konstkritik i en ny offentlighet
- Kulturen går över gränsen – ett mingel med information om Regionsamverkan Sydsverige (där 110
personer deltog)
B. genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån positionspapperets
skrivningar
Ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring analys och prognos samt varse och omställning har påbörjats
liksom samordning kring yrkeshögskolefrågor utifrån positionspapperet för arbetsmarknad och
kompetensförsörjning. Utbildningskartor tas fram för Sydsverige som underlag för kommande arbete.
C. genomförande av intentionerna i positionspapperet för kollektivtrafik samt insatser för samverkande
biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige
Positionspapperet för kollektivtrafik beslutades under året och arbete har påbörjats för genomförande av
intentionerna i detta. Arbetet med synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken har
fortskridit under året.
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag
En överenskommelse med konstnärsnämnden har tecknats för att öka samarbetet och
påverkansmöjligheten. Under Samverkanskonferensen deltog Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskottet
med arbetsgrupp i diskussioner med de nationella myndigheterna i Samverkansrådet. Regionsamverkan
Sydsverige arbetar långsiktigt med att bereda marken för många olika konstformer och dess möjligheter att
påverka nationella strukturer, under 2019 med störst fokus på dansområdet samt bild- och formområdet.
Kulturutskottet har etablerat ett samarbete med Form/Design Center som har ett nationellt uppdrag.
E. samordning av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad
Samverkansavtal tecknades under året med IP-Only och en fördjupad dialog med marknadsaktörerna, Postoch Telestyrelsen, Stadsnätsföreningen samt SKL kring bredbandsutbyggnad har påbörjats.

utkast 15 januari 2020
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Arbetet i utskotten
Utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling har beredningsgrupper inom arbetsmarknad och
kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Arbetet har varit prioriterat och beskrivs under punkt
A, B och E ovan. Region Kalmar är ordförande och Region Jönköping har haft sammankallanderollen under
2019. Utskottet har under året haft fyra möten och arbetsgruppen har haft sju möten varav fyra fysiska och tre
Skype-möten.
Från 2019 finns ett gemensamt utskott för infrastrukturplanering och kollektivtrafik där frågorna ses utifrån
ett samlat perspektiv. Ledamöterna i det nybildade infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet har varit
respektive regions ordförande respektive vice ordförande i de nämnder som hanterar frågor kring
infrastruktur samt kollektivtrafik. Utskottet har under året haft 4 sammanträden. Sven Sunesson (Region
Kronoberg) har varit ordförande och vid sitt första möte utsåg utskottet Anna Jähnke (Region Skåne) till vice
ordförande, vilka tillsammans utgjort utskottets presidium. Man beslutade samtidigt att tillsätta ett
beredningsutskott med en ledamot från varje region. Sammankallande i arbetsgruppen för infrastruktur och
kollektivtrafik har varit Ulrika Geeraedts (Region Skåne), under vilken olika arbetsgrupper verkat i
genomförandet av utskottets uppdrag.
Inom kollektivtrafikområdet har arbetet med positionspapperet fortsatt och beslut har nu tagits i alla
berörda regioner. Arbetet med det nya biljett- och betalsystemet fortgår. Under året har ett flertal
gemensamma tester av den nya tekniken gjorts mellan länen och målsättningen är att länsöverskridande
resor ska kunna göras i det nya systemet under första kvartalet 2020. I samband med att länsöverskridande
resor kan göras i det nya systemet implementeras även Sydtaxan 2.0 och beslutade gränsavdrag fullt ut.
Arbetsgruppen inom kollektivtrafikområdet har fått i uppdrag att titta på resandebehovsbilden 2030 och
planerad kapacitetsutbyggnad för att ge förslag på kommande fordonsbehov för det länsöverskridande
tågresandet. Arbetsgruppen inom kollektivtrafik har också fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner
kopplade till positionspapperet.
Inom infrastrukturområdet var det förväntat att Trafikverket under våren skulle få ett direktiv från
regeringen om att påbörja en inriktningsplanering för kommande nationell och regional
infrastrukturplanering. Eftersom något sådant direktiv inte kom blev det under året allt mer sannolikt att
planeringsomgång kommer att ta en annan form än den gängse. Inom infrastrukturområdet har dock fokus
legat på att ta fram och uppdatera planeringsunderlag för nationell och regional infrastrukturplanering
utifrån de prioriteringar som antagits i Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för infrastruktur och
transport. Under året har en analys av Stationers kapacitet 2030 tagits fram som komplement till Sydsvensk
kapacitetsanalys som blev klar i slutet av 2018. Ett underlag om godstransporter och godshantering har
tagits fram i form av rapporterna Godstransporter - Sydsvenskt kunskapsunderlag samt Samgodsanalyser för
Sydsverige. En uppdatering av Systemanalys för Sydsverige som gjordes 2015/2016 har påbörjats, en
aktualiserad och utvecklad systemanalys förväntas vara klar under våren 2020.
Region Halland har haft ordföranderollen i utskottet för kultur och Region Blekinge är sammankallande i
arbetsgruppen. Arbetsgruppen för kultur har haft 7 möten varav ett tvådagars och kulturutskottet har haft 4
möten.
”Regionsamverkan utvecklar danskonsten” är ett projekt inom professionell dans för att stärka dans som
konstform samt för att öka tillgängligheten till dans för invånarna. Projektet som är treårigt har delfinansiering
av Statens Kulturråd och kommer att turnera i Sydsverige under 2020 med gemensam dansproduktion för barn
och unga.
Insatser har gjorts för att synliggöra den professionella bild- och formkonsten i södra Sverige, nationellt och
internationellt. Genom att stimulera och utveckla residensprogram, samagera för att utveckla gemensamma
metoder för strategiskt utvecklingsarbete inom bild och form, att synliggöra och utveckla konstnärliga
produktionsplattformar samt genom att skapa arenor för konstkritik.
Insatser har gjorts för att utveckla och stärka samarbetet kring bibliotek och läsfrämjande.
Ett gemensamt arbete mellan utskotten för kultur och regional utveckling har påbörjats med filmutredning för
att stärka arbetet med film i södra Sverige. Samarbete sker även kring kultur och kreativa näringar (KKN),
besöksnäring och regionala utvecklingsstrategier.
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De ingående organisationernas egna resurser i form av lokaler och personal har använts i största möjliga mån
och från tidigare år har funnits ett ekonomiskt överskott som till stora delar använts under 2019 för att stärka
arbetet inom utskotten.

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Medlemsavgifter
Summa rörelseintäkter

2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31
0
0
2 650 000
2 800 000
2 650 000
2 800 000

Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Årets resultat

Balansräkning

-0
-1 464 882
-1 400 485
-2 865 367
-215 367
-215 367

-0
-413 923
-1 190 274
-1 604 197
1 195 803
1 195 803

-215 367

1 195 803

2017-01-01 – 2017-12-31
0
2 800 000
2 800 000
-0
-379 602
-1 786 066
-2 165 668
634 332
634 332
634 332
634 332

2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31 2017-01-01 – 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
Kundfordringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1 526 577
1 750 000
3 276 577
3 276 577

3 205 101
0
3 205 101
3 205 101

2 320 524
0
2 320 524
2 320 524

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

2 951 851
-215 367
2 736 484
2 736 484

1 756 048
1 195 803
2 948 851
2 948 851

1 121 716
634 332
1 756 048
1 756 048

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

118 980
421 113
540 093
3 276 577

22 000
231 250
256 250
3 205 101

134 000
430 476
564 476
2 320 524

inga
inga

inga
inga

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
inga
Ansvarsförbindelser
inga

utkast 15 januari 2020
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Kristianstad den 27 februari 2019

……………………………………………………………..
Lennarth Förberg (M)
Region Blekinge

…………………………………………………………………
Christina Mattisson (S)
Region Blekinge

……………………………………………………………..
Mikaela Waltersson (M)
Region Halland

…………………………………………………………………
Per Stané Persson (S)
Region Halland

……………………………………………………………..
Maria Frisk (KD)
Region Jönköpings län

…………………………………………………………………
Malin Wengholm (M)
Region Jönköpings län

……………………………………………………………..
Angelica Katsanidou (S)
Region Kalmar län

…………………………………………………………………
Malin Sjölander (M)
Region Kalmar län

……………………………………………………………..
Mikael Johansson (M)
Region Kronoberg

…………………………………………………………………
Henrietta Serrate (S)
Region Kronoberg

……………………………………………………………..
Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

…………………………………………………………………
Henrik Fritzon (S)
Region Skåne

utkast 15 januari 2020
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Regionsamverkan Sydsverige, org.nr 802471-7442

Rapport om årsbokslutet
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Regionsamverkan Sydsverige för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.



skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet
med bokföringslagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den icke-auktoriserade/godkända revisorns ansvar
Vi har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om hurvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Regionsamverkan
Sydsverige för år 2019.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förening enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Kristianstad den
2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
Kristianstad den

Jan-Erik Martinsen
Förtroendevald revisor
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2020

Peter Löfström
Förtroendevald revisor

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ Paragrafer
Tid:

2020-02-26 kl. 13:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok

§ Paragraf
Rekonstruktionsverktyg till PACS
Diarienummer: RJL 2019/2849
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen
 Godkänna investering i rekonstruktionsverktyg till PACS till en
maximal kostnad på 2 000 000 kronor.
Reservationer
Sammanfattning
Investeringen avser en bildbearbetningsmodul som är integrerad i det nya
produktionssystemet som finns på röntgen. Modulen behöver anskaffas för
att få bättre stabilitet och ökad funktionalitet jämfört med nuvarande
lösning.
Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Beslutsgång
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

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

2020-02-07 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 18
Rekonstruktionsverktyg till PACS
Diarienummer: RJL 2019/2849
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna investering i rekonstruktionsverktyg till PACS till en
maximal kostnad på 2 000 000 kronor.
Sammanfattning
Investeringen avser en bildbearbetningsmodul som är integrerad i det nya
produktionssystemet som finns på röntgen. Modulen behöver anskaffas för
att få bättre stabilitet och ökad funktionalitet jämfört med nuvarande
lösning.
Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet har inga synpunkter på föreliggande förslag utan föreslår nämnden
godkänna investeringen.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 16
Rekonstruktionsverktyg till PACS
Diarienummer: RJL 2019/2849
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
 Att ärendet skickas till nämnden för folkhälsa och sjukvård för
synpunkter och därefter för beslut i regionstyrelsen.
Sammanfattning
Investeringen avser en bildbearbetningsmodul som är integrerad i det nya
produktionssystemet som finns på röntgen. Modulen behöver anskaffas för
att få bättre stabilitet och ökad funktionalitet jämfört med nuvarande
lösning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att nämnden för folkhälsa och sjukvård ges möjlighet
att yttra sig i ärendet. Därefter till regionstyrelsen för beslut.
Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag om hantering.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-18

1(2)

RJL 2019/2849

Regionstyrelsen

Rekonstruktionsverktyg till PACS
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner investering i rekonstruktionsverktyg till PACS till en maximal
kostnad på 2 000 000 kronor.

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2019/2849

Verksamhetens bedömning av investeringen:
Rekonstruktionsverktyg PACS
Medborgar- och kundperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Ökad tillgänglighet

5

Förbättrade kliniska resultat

4

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Förbättrad metod

4

Förbättrad arbetsmiljö

4

Positiva miljökonsekvenser

1

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

3

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18

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

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ Paragrafer
Tid:

2020-02-26 kl. 13:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok

§ Paragraf
Utrustning till multilab 5 Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3086
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen
 Godkänna investering i utrustning till multilabb 5 på Länssjukhuset
Ryhov till en maximal kostnad på 6 500 000 kronor.
Reservationer
Sammanfattning
Nuvarande labb 5 är färdigavskrivet år 2019. En större länsupphandling har
gjorts under 2019 för möjlighet till utbyte av tre genomlysningslabb under
en tre-årsperiod. Utrustningen är upphandlad och installerad i Värnamo
under 2019. På Höglandssjukhuset i Eksjö är installation planerad till 2021.
Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Beslutsgång
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

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

2020-02-07 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 19
Utrustning till multilab 5 Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3086
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna investering i utrustning till multilabb 5 på Länssjukhuset
Ryhov till en maximal kostnad på 6 500 000 kronor.
Sammanfattning
Nuvarande labb 5 är färdigavskrivet år 2019. En större länsupphandling har
gjorts under 2019 för möjlighet till utbyte av tre genomlysningslabb under
en tre-årsperiod. Utrustningen är upphandlad och installerad i Värnamo
under 2019. På Höglandssjukhuset i Eksjö är installation planerad till 2021.
Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet har inga synpunkter på föreliggande förslag utan föreslår nämnden
godkänna investeringen.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 17
Utrustning till multilab 5 Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3086
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
 Att ärendet skickas till nämnden för folkhälsa och sjukvård för
synpunkter och därefter för beslut i regionstyrelsen.
Sammanfattning
Nuvarande labb 5 är färdigavskrivet år 2019. En större länsupphandling har
gjorts under 2019 för möjlighet till utbyte av tre genomlysningslabb under
en tre-årsperiod. Utrustningen är upphandlad och installerad i Värnamo
under 2019. På Höglandssjukhuset i Eksjö är installation planerad till 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att nämnden för folkhälsa och sjukvård ges möjlighet
att yttra sig i ärendet. Därefter till regionstyrelsen för beslut.
Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag om hantering.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-02
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RJL 2019/3086

Regionstyrelsen

Utrustning till multilabb 5 på
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
 Godkänna investering i utrustning till multilabb 5 på Länssjukhuset Ryhov
till en maximal kostnad på 6 500 000 kronor.

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

Information i ärendet
Utrustningen ska användas till genomlysundersökningar, enklare interventioner,
barnundersökningar och skelettundersökningar. Utrustningen är upphandlad och
installerad 2019 i Värnamo och kommer installeras även på Höglandssjukhuset i
Eksjö år 2021. Konfiguration har gjorts i Värnamo och ytterligare konfiguration
krävs på Ryhov för bland annat kärlprogram. För utrustningen krävs
lokalanpassningar i labbet och i tillhörande teknikrum.
Verksamhetens bedömning av investeringen
Utrustning till multilabb 5 på Länssjukhuset Ryhov
Medborgar–och kundperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet?

5

Innebär investeringen förbättrade kliniska resultat?

4

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen mindre obehag för patienten?

2

Innebär investeringen mindre tidsåtgång?

2

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

2

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

4

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2019/3086

Innebär investeringen en förbättring av metod?

3

Innebär investeringen positiva miljökonsekvenser?

2

Lärande- och förnyelseperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Medför investeringen ett förbättrat arbetssätt:

4

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02

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

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 44
Investering i blodbuss
Diarienummer: RJL 2020/169
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av blodbuss till en maximal kostnad på 4 000 000
kronor.
Sammanfattning
Befintlig blodbuss är sliten och förväntas komma ha utökat behov av
reparationer. Nuvarande situation är inte driftsäker och för att säkra Region
Jönköpings läns blodlager byts befintlig buss ut mot en ny.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-27
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RJL 2020/169

Regionstyrelsen

Investering i blodbuss
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av blodbuss till en maximal kostnad på 4 000 000
kronor.

Sammanfattning
Befintlig blodbuss är sliten och förväntas komma ha utökat behov av reparationer.
Nuvarande situation är inte driftsäker och för att säkra Region Jönköpings läns
blodlager byts befintlig buss ut mot en ny.

Information i ärendet
Blodbuss är en mobil tappningsenhet för blodtappning av givare i hela Region
Jönköpings län. Investeringen omfattar blodbuss med tillhörande inredning och
utrustning.
Befintlig blodbuss är sliten och förväntas komma ha utökat behov av reparationer.
Nuvarande situation är inte driftsäker och det är därmed svårare att säkerställa
Region Jönköpings läns blodlager. För ett stabilt blodlager krävs att verksamheten
finns där blodgivarna befinner sig. Alternativet är fler tappningslokaler eller att
köpa blod, vilket skulle bli en dyrare lösning.
Verksamhetens bedömning av investeringen:
Bilaga till ärende Blodbuss – Dnr 2020/169
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Ökad nytta för kunden

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Förbättrad metod

4

Förändrat arbetssätt

5

Positiva miljökonsekvenser

4

Lärande- och förnyelseperspektiv:
Förbättrat arbetssätt

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög påverkan)

3

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/169

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Verksamhetsstöd och Service
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 45
Inköp av anestesiapparater
Diarienummer: RJL 2020/171
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna inköp av anestesiapparater till en maximal kostnad på
11 020 000 kronor.
Sammanfattning
Anestesiapparater används för att söva och ventilera patienter. Kostnaden
avser 29 utrustningar som kostar 380 000 kronor vardera. Nuvarande
utrustning har använts i tio år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-28

1(2)

RJL 2020/171

Regionstyrelsen

Investering i anestesiapparater
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av anestesiapparater till en maximal kostnad på
11 020 000 kronor.

Sammanfattning
Anestesiapparater används för att söva och ventilera patienter. Kostnaden avser 29
utrustningar som kostar 380 000 kronor vardera. Nuvarande utrustning har
använts i tio år.

Information i ärendet
Anestesiapparater används för att söva och ventilera patienter. Investeringen avser
29 utrustningar som kostar 380 000 kronor vardera.
Nuvarande utrustning har använts i 10 år, vilket är den tekniska livslängden. Dyra
underhållskostnader väntar 2022 om nyinvestering inte genomförs. Ny
upphandling måste göras efter 2020-07-31 då nuvarande avtal går ut. Allmänt
underhåll kommer minska med cirka 350 000 kr per år i och med att nya apparater
är mer driftsäkra och täcks av garantin.
Verksamhetens bedömning av investeringen:
Bilaga till ärende om inköp av anestesiapparater –
DNR 2020/171
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Ökad tillgänglighet

1

Ökad patientsäkerhet

3

Förbättrade kliniska resultat

2

Mindre obehag för patienten

2

Mindre tidsåtgång för patienten

3

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Frigöra resurser genom kortare behandlingstid

3

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2020/171

Förbättrad metod

5

Förbättrad arbetsmiljö

5

Positiva miljökonsekvenser

3

Lärande- och förnyelseperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög påverkan)

3

Förbättrat arbetssätt

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Kirurgisk vård
Verksamhetsstöd och Service
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 46
Investering till CR lab 6 Eksjö
Diarienummer: RJL 2020/256
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna inköp av utrustning till CR lab 6 på Höglandssjukhuset
till en maximal kostnad på 4 500 000 kronor.
Sammanfattning
Investeringen avser ett planerat utbyte av ett konventionellt röntgenlabb
(slätröntgen-, skelett- och lunglab) som är färdigavskrivet 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-06
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RJL 2020/256

Regionstyrelsen

Investering till CR lab 6 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av utrustning till CR lab 6 på Höglandssjukhuset till en
maximal kostnad på 4 500 000 kronor.

Sammanfattning
Investeringen avser ett planerat utbyte av ett konventionellt röntgenlabb
(slätröntgen-, skelett- och lunglab) som är färdigavskrivet 2019.

Information i ärendet
Investeringen avser ett planerat utbyte av ett konventionellt röntgenlabb
(slätröntgen-, skelett- och lunglab) som är färdigavskrivet 2019. Labbet används
mycket och börjar nu bli slitet. En större länsupphandling görs för utbyte av totalt
10 konventionella lab under en tre-årsperiod.
Verksamhetens bedömning av investeringen
Bilaga till ärende Investering av CR lab 6 – DNR
2020/256
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Ökad tillgänglighet

4

Ökad patientsäkerhet

4

Förbättrade kliniska resultat

5

Mindre obehag för patienten

3

Mindre tidsåtgång för patienten

4

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Frigöra resurser

5

Förbättrad metod

4

Förbättrad arbetsmiljö

4
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RJL 2020/256

4

Positiva miljökonsekvenser
Lärande- och förnyelseperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög påverkan)

5

Förbättrat arbetssätt

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

Beslut skickas till
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 42
Verksamhetsberättelser RS verksamhetsområden 2019
Diarienummer: RJL 2019/179
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna verksamhetsberättelse för 2019 avseende
verksamhetsområden inom regionstyrelsens ansvarsområde.
Sammanfattning
I januari 2019 godkände regionstyrelsen verksamhetsplaner och budget för
verksamhetsområden inom styrelsens ansvarsområde.
Verksamhetsberättelserna för 2019 ger återrapportering av verksamhetsplan
och budget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
 Verksamhetsberättelse 2019 Regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion
 Verksamhetsberättelse 2019 IT-centrum
 Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsstöd och service
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-10

1(2)

RJL 2019/179

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2019 - RS
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner verksamhetsberättelse för 2019 avseende verksamhetsområden
inom regionstyrelsens ansvarsområde.

Sammanfattning
I januari 2019 godkände regionstyrelsen verksamhetsplaner och budget för
verksamhetsområden inom styrelsens ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna
för 2019 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2019 angivit mål för verksamheten och i
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I januari 2019
godkände styrelsen verksamhetsplan och budget för verksamhetsområden som
verkar inom styrelsens ansvarsområde.
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till
regiondirektören. Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2019 utgör
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och
resultat för 2019. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen vilken utgör
regionstyrelsens återrapportering till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
Verksamhetsberättelse 2019 Regionledningskontor med verksamhetsnära
funktion
Verksamhetsberättelse 2019 IT-centrum
Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsstöd och service

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2019/179

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
TF Regiondirektör

Verksamhetsberättelse
2019
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion

Dnr 2019/179
Jane Ydman TF Regiondirektör
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se
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Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling,
kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med såväl ledning
som stöd. Nettobudgeten för 2019 är 316 mnkr och under året har verksamheten i snitt haft
cirka 385 faktiskt antal årsarbetare. Inom regionledningskontoret och verksamhetsnära
funktion pågår aktiviteter inom regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en
attraktiv region, i syfte att vara bästa platsen att växa upp och åldras på.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och arbete med förflyttning mot nära
vård, har fortsatt med utgångspunkt i det arbete som startades 2018. Tillgänglighet är ett
prioriterat område, där kapacitets- och produktionsstyrning utvecklas vidare inom flera
verksamheter. I länets handlingsplan för jämlik hälsa har många aktiviteter genomförts, varav
ett stort antal inom området psykisk hälsa. Lärcafé-verksamheten har utvecklats och ledare
har utbildats i hela länet. Stort fokus på samverkan med kommunerna bl a genom
strategigrupperna barn och unga, äldre, psykiatri och missbruk samt inom e-hälsoområdet.
En handlingsplan för att bli bäst i Sverige på digitala tjänster och stödsystem har integrerats i
arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Under 2019 har Tobakshjälpen lanserats på
1177, detta är ett av flera digitala hjälpmedel för invånarna. Kunskapsstyrning utvecklas
gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt.
Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
liksom med mänskliga rättigheter. Under 2019 påbörjades arbetet med revidering av
hållbarhetsprogrammet.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beslutades i december 2019 av regionfullmäktige.
Andra pågående arbeten inom regional utveckling är hållbarhetscheckar,
digitaliseringscheckar, exportsamverkan och utländska direktinvesteringar.
Regional utveckling har under årets förstärkts med fler chefer och medarbetare för att
ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella
uppdraget.
Tre ledarprogram, program för framtida chefer och nätverk för engagerat ledarskap har
genomförts. Genom dessa program finns alla chefer med i chefsutvecklingen.
För rätt använd kompetens pågår t ex projektet mer tid för patienten, där arbete sker för att
minska dubbeldokumentation. Ny arbetstidsmodell, 80-10-10 prövas inom några enheter.
Under året har arbetet för oberoende av bemanningsföretag fortsatt och kostnaderna har
minskat jämfört med föregående år. Läkarutbildningen, studieort Jönköping startade i januari
2019 och planering av tandläkarutbildning pågår.
Under 2019 har arbetet med civilt försvar pågått utifrån överenskommelser med MSB, SKR
och Socialdepartementet. Fokus har varit på kartläggning inom befintlig verksamhet och
kunskapshöjning för nyckelfunktioner.
Resultatet i medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten visar sammantaget på
goda resultat i verksamhetsområdet. Under våren 2020 arbetar varje avdelning med sina
resultat. Ekonomin i verksamhetsområdet är i balans och måluppfyllelsen är något högre än
föregående år.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2019-12-31

Andel

2018-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

6

50 %

2

22 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

3

25 %

4

45 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

3

25 %

3

33 %

Antal mätetal som
mäts

12

100 %

9

100 %

Den totala måluppfyllelsen är god och har förbättrats jämfört med föregående år.
Tjänsteresorna med egen bil ligger högt och bör kunna reduceras framöver.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Aktiviteter

Analys

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

Dialogträffar med patientföreningar har fortsatt under året,
liksom utvecklingen inom hälsocafé. Verksamheten pågår
med flera lärcaféer och levande bibliotek.

Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Enligt plan
Aktiviteter

Analys

Arbeta med WHO:s åtta existentiella
dimensioner

Arbetet med att stärka den existentiella hälsan har under
året breddats och utvecklats. Samtalsgrupper kring
livsfrågor har genomförts med patienter och invånare inom
psykiatrin, onkologin och i primärvården. Möjligheten till
existentiell reflektion erbjuds även medarbetare inom
hälso- och sjukvården. Metodiken för samtalsgrupperna
bygger på WHO:s folkhälsoenkäter där åtta dimensioner
med betydelse för den existentiella hälsan har identifierats.
Insatserna präglas av ett salutogent förhållningssätt som
främjar nyorientering och upprätthållande av hälsan. En rad
utbildningstillfällen och seminarier har genomförts lokalt
och nationellt och ämnet har integrerats i olika
utbildningsprogram. Existentiell hälsa utgör ett eget
utvecklingsområde inom det breda folkhälsoarbetet.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Enligt plan
Aktiviteter

Analys

Höja den etiska kompetensen hos
medarbetare och förtroendevalda

20 personer har genomgått den årliga ”Etikskolan” för nya
etikombud.


Välbesökta lunchsamlingar har genomförts på
länets tre sjukhus vid totalt tio tillfällen.



Etikrådet medverkar regelbundet i
utbildningsprogram för AT- och ST-läkare samt i
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Aktiviteter

Analys
den nya decentraliserade läkarutbildningen.


Efterfrågan på medverkan i utbildningar och
seminarier på arbetsplatsnivå är fortsatt stor.

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

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska
reflektionen på arbetsplatsnivå. Utöver
utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet löpande i
framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker
bland annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och
via övriga kommunikationskanaler.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor
med etisk anknytning. Behov av etisk vägledning efterfrågas
kontinuerligt från regionens verksamheter, både i generella
frågor och i specifika kliniska fall. Skriftliga riktlinjer
publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se. Under året har
följande riktlinjer särskilt uppmärksammats och reviderats:

Arbete med prioriteringar i vården



Riktlinjer för mötet med patienter i
receptionslokaler, väntrum och behandlingsrum



Gåvor och förmåner från patienter och anhöriga
till personal inom hälso- och sjukvård och
tandvård.

Under hösten har tre samlingar anordnats, en på varje
sjukhuset, dit både medarbetare och förtroendevalda var
inbjudna. Hur gör vi eller hur borde vi göra när behoven
inom sjukvården är större än resurserna?" Vem bestämmer
hur prioriteringarna ska göras? Vem ska stå tillbaka? Kan vi
prioritera på ett ”rättvist” sätt? Föreläsare var Eva
Arvidsson, allmänläkare och medicine doktor, som
disputerat på ämnet prioriteringar i primärvården.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter
Tillgänglig vård

Analys
Läkarrekrytering, kapacitets- och produktionsplanering,
arbete med förändrade arbetsrutiner, utbildningsinsatser
avseende registrerings- och dokumentationsrutiner är
exempel på pågående aktiviteter för en förbättrad
tillgänglighet. Andra exempel är framtagna handlingsplaner
inom röntgen avseende områdena mammografi samt MR.
Nya kömiljarden gav Region Jönköpings län ett stort
resurstillskott under hösten. En plan togs fram för
satsningar inom tillgänglighetsområdet. Inför 2020 kommer
ytterligare pengar i kömiljarden - planering för fördelning
och användningen av dessa medel pågår.

Uppdrag/mål:
Närakuter
Aktiviteter
Fortsatt arbete med närakuter

Analys
Sammanfattningsvis har arbetet med de tre gemensamma
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Aktiviteter

Analys
Närakuterna fortlöpt som förväntat under året.
Namnändring från Jourcentral till Närakut är genomförd.
Flytt av Närakut Jönköping är genomförd och verksamheten
har varit igång ett år i de nya lokalerna. Samtal har förts
under året med utsedda skyddsombud gällande
arbetsmiljö. Riskbedömning har genomförts i samverkan
där planerade åtgärder i stort är genomförda. Beslut från
Arbetsmiljöverket har ännu inte inkommit.
Organisationsförändringen som ledde till att varje
vårdcentral har vårdgivaransvaret på aktuellt pass har
fungerat som planerat. Samverkan och uppföljning sker
även regelbundet mellan primärvårdsenheten och
samordnarna.
Besöksstatistik för de tre Närakuterna följs månatligen och
ligger i nivå jämfört med föregående år.

Uppdrag/mål:
Fast vårdkontakt
Aktiviteter
Erbjuda patienter en fast vårdkontakt

Analys
Personer med behov av samordning får fast vårdkontakt i
samband med utskrivning från sjukhus. Det är
vårdsamordnare på listad vårdcentral som är fast
vårdkontakt under den processen. Arbete pågår för att
sprida arbetssätt även till personer med behov av
samordning som får vård hemma.

Uppdrag/mål:
Mobila närsjukvårdsteam
Aktiviteter

Analys

Arbete med mobila tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Spridning av arbetssätt förstärkt samverkan mellan
vårdcentral och kommunernas hemsjukvård med
Estherteam pågår i länet. Ny överenskommelse tas fram när
det gäller samverkan när Esther är hemma.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

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

Under 2019 genomfördes ett flertal insatser kopplat till
digitala vårdmöten och första linjens digitala vård,
exempelvis videomöte i specialistvården, pilot på
Wetterhälsan med automatiserad anamnes och asynkron
digital dialog med patienter samt upphandling av plattform
för digitala vårdmöten i primärvården. Införande av
formulärtjänsten hälsodeklaration inför operation pågår i
samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Arbetet med Min vårdplan cancer fortsätter inom fler
diagnoser och omfattar nu bröstcancer och prostatacancer.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

8(52)

Aktiviteter

Analys
Spridningen av iKBT (internet baserad kognitiv beteende
terapi) löper på bra med ca 1200 startade behandlingar
under 2019. Under våren genomfördes en stor ombyggnad
av webbplatsen 1177.se där vi under 2019 haft 3,3 miljoner
besök från Jönköpings län.
Journalsystemet Cosmic har uppgraderats vid två tillfällen
under 2019 och planering pågår för övergång till Cosmics
beställnings- och svarssystem under 2020. Även införande
av Cosmics mobila lösning pågår.

Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i
Sverige på digitala tjänster och stödsystem

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli bäst i
Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas in i arbetet
om framtidens hälso- och sjukvård. En workshop är
genomförd där flera exempel togs upp på behov av
digitalisering. Under året har flera olika tester genomförs
för att utveckla t ex digitala vårdbesök. Planering för mobila
lösningar pågår. Under 2020 planeras för fortsatt spridning
av flera olika digitala lösningar.

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av lärcaféer

Utbildning av ledare till Lärcafé har genomförts vid 6
tillfällen under året i hela länet. Deltagare på utbildningarna
har varit från specialistvården, primärvården samt
patientföreningar. Fram till nu har vi cirka 70 ledare
utbildade i länet.
Koordinatorer för Lärcafé är tillsatta, en i Jönköping, en i
Eksjö och en i Värnamo. Arbete pågår att ta fram innehåll
och funktion för denna roll.

Uppdrag/mål:
Plan för framtidens hälso- och sjukvård
Aktiviteter
Utveckla den nära vården

Analys
Arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och
den nära vården har påbörjats under året. Workshopar är
genomförda i sjukvårdens ledningsgrupp, samt med
politiker, patientrepresentanter, förtroende valda och
tjänstemän i maj. Statliga utredningar och
överenskommelsen om God och nära vård, samt andra
överenskommelser används också som underlag till
uppdraget.
Planen ska omfatta hur omställningen till mer nära vård ska
genomföras, inklusive kompetensförsörjning och
investeringar. Digitaliseringen och ehälsans alla möjligheter
blir en viktig del i arbetet. Ett delprojekt skapas för att även
ta fram en plan hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång
sikt.
En projektledare tillsattes efter sommaren och arbetat har
påbörjats. Uppdraget innebär att genomföra en nuläges
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Aktiviteter

Analys
analys och ta fram en plan med en inriktning för framtidens
hälso- och sjukvård utifrån Budget och verksamhetsplan
2019 och 2020. .

Framgångsfaktorer:

Jämlik hälsa och vård
Uppdrag/mål:
Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Vid förändring eller utveckling av verksamheter bör frågan alltid ställas om
beslutet/aktiviteten/projektet är inkluderande för personer med funktionsnedsättning (nedsatt
syn-, hörsel-, kognition, rörelseförmåga eller nedsättning p.g.a. medicinska orsaker).
Verksamheter inom Region Jönköpings län har följts upp på ett strukturerat sätt under 2019
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Det är dock viktigt att perspektivet finns med redan vid
planering och beslut.
För en person med funktionsnedsättning uppstår funktionshindret i mötet med omgivningen
och kan avgöra hur hindrande funktionsnedsättningen blir. Alla människor, oavsett
funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta
del av mänskliga rättigheter. Tillgängligheten behöver beaktas och säkerställas för att
personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till:






den fysiska miljön
transporter
information och kommunikation,
informations- och kommunikationsteknik (IT) samt IT- system
service och utbud av tjänster som erbjuds allmänhet

Aktiviteter
Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Analys
Under 2019 har tio verksamheter fördelat på tolv grupper
genomgått hbtq-diplomering. Därutöver har fyra grupper
AT-läkare (ca 20/grupp) genomgått enskild hbtqdiplomering. Under året har tre Catch-up utbildningar för
nyanställd personal på redan diplomerade verksamheter
genomförts. En verksamhet har genomgått omdiplomering
(genomförs för de verksamheter som hbtq-diplomerat sig
för mer än tre år sedan). Under året har även fem större
föreläsningar i ämnet genomförts, sammanlagt för drygt
500 personer.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter
Hälsoundersökningar
Anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård

Analys
Årets hälsoundersökningar för nyanlända har genomförts
kontinuerligt.
Hälsokommunikationen med nyanlända i länet har
utvecklats och stärkts under 2019. Den generella
hälsoskolan når ca 1500 nyanlända per år och har
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Aktiviteter

Analys
etablerats i såväl verksamheter inom Region Jönköpings län
och länets kommuner, som inom civilsamhällets
mötesplatser. Tandvård har introducerats som ett nytt
ämne i skolan.
Under året har en diabetesskola startats i samarbete med
ett flertal vårdcentraler i länet. 120 invånare har deltagit
under året. Även en smärtskola påbörjades i november
månad och kommer att utvärderas under början av 2020.

Fortsatt samverkan och samarbete
tillsammans med kommuner

Länsstyrelsen har finansierat ett projekt under 2018-2019
som fokuserar på familjehälsa i kommuner och närområden
där det finns behov av att nå nyanlända invånare. Länets
hälsokommunikatörer har intervjuat invånare i dessa
områden och har i samverkan med Jönköpings kommun,
Vetlanda kommun, Gislaveds kommun och Nässjö kommun
startat aktiviteter för att stärka hälsan utifrån de behov som
framkom. Projektledare från Nässjö kommun genomför
utvärdering av projektet.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Barn och ungdomars hälsa
Aktiviteter
Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Analys
Din Inre Styrka Aktiveras (DISA) - Utvärdering genomfördes
med DISA-gruppledare vt 2019: Det finns 80 DISAgruppledare utbildade i länet varav 40/80 gruppledare har
svarat på enkät. Enkäten visade på att 98 grupper har
genomförts med uppskattningsvis 1000-1500 elever
Nästa utbildning är planerad till februari 2020
Dansa utan krav! Mellan år 2015-2019 har nio av tretton
kommuner i länet genomfört interventionsgrupp med
sammanlagt 200-250 tjejer. Våren 2020 kommer 4
kommuner att fortsätta erbjuda interventionen.
Mindfulness - Sju skolor och minst 14 grupper har
genomförts. På gång framåt är Habo kommun som vill göra
en mer genomgripande utveckling av Mindfulness i sina
skolor.

Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med inrättande av ett
Barnskyddsteam

Region Jönköpings län har uppmärksammat behovet av att
skapa ett Barnskyddsteam som stöd till personal och avsatt
medel för uppbyggnad under en projekttid på två år, 20182019. Barnskyddsteamet arbetar konsultativt gentemot
verksamheterna inom Region Jönköpings län samt utbildar
hälso- och sjukvårdens personal. Barnskyddsteamet
samverkar nationellt med berörda myndigheter så som
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Aktiviteter

Analys
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Nationellt
kompetenscentrum anhöriga (Nka).
För att förbättra arbetet och öka kunskapen har
barnskyddsteamet, öppnat en telefonlinje där man kan nå
någon från barnskyddsteamet, uppdaterat rutiner för
orosanmälan och dokumentation samt FAKTA dokument,
drygt 40 utbildningar, samverkan med socialtjänsten, samt
byggt en byggt en webbsida på intranätet för att underlätta
för hälso- och sjukvårdspersonal att hitta information om
Barnskyddsteamet.
Ärenden som kommer till Barnskyddsteamet beskriver ofta
komplicerade situationer med oro för våld och hot men
även situationer där det finns ett tydligt behov av stöd för
hälso- och sjukvårdspersonal att få diskutera med någon
som har kompetens inom området. Arbetet med
Barnskyddsteam är förlängt, i projektform, under 2020.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Arbetet med in- och utskrivningsprocessen har fortsatt
under 2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under
Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad till Reko.
Upplevelsen är att de nya arbetssätten till stora delar
fungerar bra. Nationell punktmätning genomfördes under
november månad där patienter intervjuades. I nuläget har
inte resultaten presenterats.

Trygg och säker vård och omsorg i
hemmet

Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att säkra samverkan
mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Analys

Arbete för att förbättra äldres psykiska
hälsa

Arbetet pågår tillsammans med kommunerna. Ensamhet
har varit ett av de teman som har lyfts via länets
pensionärsföreningar och deras hälsoombud.
Existentiella samtal för äldre har genomförts via ett
Arvsfondsprojekt i samverkan med Västmanlands län.
Utvärdering visar på goda resultat.
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Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen
Uppdrag/mål:
Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov.
Aktiviteter

Analys

Översyn - solidarisk finansiering av barn
och ungdomar

En gemensam central budgetpost har inrättats. Utvärdering
kommer att ske efter 2019 för eventuell justering till 2020.

Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

94 %

Vissa äldre och vissa personer med funktionsnedsättning
har, med giltigt intyg om Nödvändig tandvård, rätt till
tandvårdsstöd. Det omfattar bland annat kostnadsfri
munhälsobedömning (kallas även uppsökande tandvård)
och tandvård till samma kostnad som sjukvård. Cirka 6 900
personer är berättigade till uppsökande tandvård. Av dessa
tackade 4 336 ja och 94 procent av dem som tackat ja har
fått ett besök det innebär att målet är uppfyllt även 2019.

54 %

58 %

De personer som är berättigade till uppsökande tandvård
har rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som
gäller inom hälso- och sjukvård. Under 2019 använde cirka
3 970 personer sitt intyg för nödvändig tandvård. De
berättigade personerna finns i särskilda boenden, är
hemsjukvårdspatienter eller omfattas av lagen om stöd och
service till funktionshindrade. För att nå fler behöver
tandvården samverka ytterligare med den övriga vården.
Det är vårdpersonalens ansvar att bistå med munvård och
se till att den som blivit rekommenderad nödvändig
tandvård också får den utförd.

Täckningsgrad för
den uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömni
ngar)

Andel berättigade
till nödvändig
tandvård som fått
den utförd
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Strategiska mål:

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för
en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i
samtliga verksamheter

Jämställdhetsarbete pågår enligt Hållbar
utvecklingsprogram. I arbetet med det nya
hållbarhetsprogrammet som börjar gälla har området social
hållbarhet/vi är till för alla stort fokus och här tas delmål
och aktiviteter/handlingsplan fram.

Uppdrag/mål:

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt.
Uppdrag/mål:

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
Aktiviteter

Analys

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i
social hållbarhet inom ramen för Agenda
2030.

Styrgrupp för social hållbarhet leds av HR-direktör och
Folkhälsochef. I arbetsgruppen som arbetar med området
social hållbarhet/vi är till för alla i det nya
hållbarhetsprogrammet finns kompetenser inom bl.a.
jämställdhet, HBTQ, HR, integration och
funktionsnedsättningar.

Uppdrag/mål:

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen
- Barnbokslut
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för arbetet med
Barnbokslut

Modell för Barnbokslut är framtagen.

Uppdrag/mål:

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala
klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god
levnadsmiljö.
Arbete pågår inom ramen för Agenda 2030 och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
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Uppdrag/mål:

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform
Aktiviteter

Analys

Arbete med demokratifrågorna bedrivs
utifrån uppdrag från regionstyrelsen

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för
demokratifrågor och kan ge uppdrag utöver pågående
arbete som samverkan med organisationer och föreningar
samt bidragsgivning. Inga ytterligare uppdrag har lämnats
från regionstyrelsen inom området demokratifrågor.
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Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande

Grundutbildning och stöd till hälso- och sjukvårdens
rådgivning för levnadsvanor har fortsatt. Personlig
rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare
och FaR-samordnare har kompletterats med digitala stöd
och då framför allt via Stöd och behandlingsplattformen
1177 Mina vårdtjänster.
Rutiner och arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför
operation har införts och samverkan har skett inom
sydöstra sjukvårdsregionen.
Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa
har löpt på.
Under 2019 har de flesta kommuner i länet haft aktiviteter i
samband med äldresäkerhetsveckan. Under året har 12
föreläsningar i ämnet fallprevention genomförts riktat till
patientföreningar i länet.
Satsningen FUNK (Folkhälsoenkät ung + Kultur) handlar om
att fånga upp ungas röster kring resultatet av
folkhälsoenkät ung. De unga har utifrån resultatet valt de
tema de vill fördjupa sig i och har med olika kulturuttryck
tolkat och bearbetat detta vilket har mynnat ut i
teaterföreställningar, scenisk framställning med
ungdomskör samt utställning utifrån ett novellprojekt.
Merparten av projekten har gestaltat ungas psykisk hälsa
och ohälsa.
Kultur för hälsa konferens genomfördes februari 2019 med
140 anmälda.
Dans för dig med Parkinson erbjuds i Jönköping, Nässjö och
Värnamo. Utvärdering genomförs kontinuerligt och visar på
att insatsen behövs och är uppskattad. Sommaren 2019
genomfördes nationellt dansläger. En kvalitativ
forskningsstudie har genomförts av Jönköping University för
att utvärdera hälso-relaterade effekter av dans för personer
med Parkinson.
Rehab-dans för dig med stroke genomförs sedan januari
2019 och har pågått under året. Sammanlagt har 30
danstillfällen genomförts.
Alla skolsköterskor genomför hälsosamtal med sina elever
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Aktiviteter

Analys
på respektive skola och i sin kommun 4 gånger under
elevens skolgång. Enkäterna som finns framtagna för att ha
som underlag vid hälsosamtalen har sedan 2018 varit
digitala.
Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Under 2019 har
nätverket bland annat nyttjats för medfinansiering och
spridning av nya arbetssätt inom området levnadsvanor.
Inom området sexuell hälsa har bland annat digital
marknadsföring för Dubbelt Skydd genomförts, med
särskild målgrupp unga män.

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Genom länets handlingsplan för jämlik hälsa genomfördes
55 aktiviteter under 2018-2019 och sammantaget förväntas
dessa bidra till bättre livsvillkor och minskade skillnader i
hälsa i Jönköpings län. Kortsiktiga resultat är exempelvis att
arbetssätt och koncept har prövats och spridits i länet,
kompetensstöd har genomförs samt att konkreta
samverkansmodeller har omsatts i högre grad än innan.
Ca 25 aktiviteter av 55 har direkt eller indirekt påverkan på
psykisk hälsa för befolkningen i stort eller för olika
målgrupper.
Exempel på aktiviteter är metodstöd inom psykisk hälsa till
länets skolor, uppbyggnad av självhjälpsgrupper, livscaféer
för unga vuxna, förstärkning av länets familjecentraler och
ungdomsmottagningar, hälsokommunikatörer för stöd till
nyanländas hälsa, aktivitetsutbud för äldres hälsa samt
spridning av Passion för livet (äldre).
Under slutet av 2019 på börjades planering av
revideringsarbete av handlingsplanen som kommer att pågå
under 2020.

Utvärdering av hälsosamtal

Utvärderingen av hälsosamtalen som erbjuds invånare det
år de fyller 40-, 50-, 60- och 70 år (samt för
förstagångsföräldrar via barnhälsovården) redovisas i
delrapporter. Viss datainsamling beräknas kunna
genomföras under våren 2020.

Uppdrag/mål:
Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog
form med ansvariga från verksamheterna.

Fördelning av bidrag inom
folkhälsoarbetet

Fördelningen av 2019 års bidrag gjordes enligt framtagna
rutiner och nyhet om bidragsfördelning har gjorts internt
och externt. En översyn av kriterier och rutiner har
påbörjats i samverkan med Regional utveckling och
fortsätter under 2020.
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Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Aktiviteter
Meny till invånare

Analys
Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för
invånarnas hälsa testas, konceptualiseras och sprids i länet.
Under 2019 lanserades Tobakshjälpen på 1177 där
invånaren erbjuds behovsanpassade stöd för
tobaksavvänjning. Samma koncept har börjat byggas även
inom kostområdet och på tur för pilot står även psykisk
hälsa/mindfulness.
2019 påbörjades även processerna i ett spridningsarbete
för en samverkansmodell för Hälsocenter som bygger på
lärdomarna från Värnamo kommun som samverkar med
vårdcentralerna för att förbättra hälsan hos invånare med
förhöjd risk för framtida sjukdom. Tillsammans med
Jönköpings kommun finansierar Region Jönköpings län även
en uppstart av Hälsoguider i fyra av kommunens
närområden. En samordnare är på plats och har ett första
förordnande 2020-2021.

Utveckling av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet

Spridning av mötesplatser och hälsocaféer

Hjärtats hus finns nu på flera orter i länet.
Utbildningssatsning till igångsättare till självhjälpsgrupper
och ledare till Lärcafé har genomförts under året. Det finns
nu ca 70 utbildade ledare.
Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö, Värnamo. Planering
för att öppnas i Tranås januari 2020. Volontärer är ca 25
stycken knutna till de olika mötesplatserna
Det finns ca 50 personer i länet som medverkar i Levande
bibliotek och Peer support.

Uppdrag/mål:
Rehabilitering - återgång i arbete
Aktiviteter
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Analys
Målgruppen för Kultur Understödd Rehabilitering (KUR) är
personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller för
ospecifik smärta. Patienten kommer till KUR via remiss från
primärvården eller öppenpsykiatriska mottagningen.
KUR genomförs samverkan med aktuell kommun. Region
Jönköpings län och respektive kommun delar på kostnaden.
Under 2019 har sju KUR-grupper genomförts i sex av länets
kommuner (ca 60 patienter/deltagare).
Det finns ett stort intresse nationellt för
samverkansmodellen. Forskning pågår sedan 2017.
Datainsamlingen beräknas vara färdig 2021.

Naturunderstödd grön rehabilitering

Verksamheten erbjuder och genomför stöd till invånare
med psykisk ohälsa/utmattning. Under året har
verksamheten haft personella utmaningar. Målsättning är
att lansera en delvis ny verksamhet- med fokus på att
kunna erbjuda Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att
förebygga psykisk ohälsa.
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Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för utveckling
kring livsstilsutmaning

Under året har delar som kan ingå i Livsstilsutmaningen
vuxit fram (t.ex. samverkansmodell för hälsocenter,
hälsoguider i närsamhället och utökad
hälsokommunikation). Inför 2020 har uppdraget och ansvar
för genomförande tydliggjorts och en handlingsplan som
inkluderar tidsplan och budget tas fram. En viktig
utgångspunkt är samverkan med länets kommuner.

Uppdrag/mål:
Samordningsförbunden
Aktiviteter

Analys

Översyn samordningsförbund

Översyn har påbörjats i samverkan mellan Jönköpings
kommun och Region Jönköpings län. Arbetet kommer att
följas bland annat i kommundirektörsgruppen. Rapporten
kommer slutligen att delges Kommunalt forum.

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Aktiviteter
Gemensam handlingsplan för hälsa

Analys
Strategigrupp barn har under 2019 formerat en samverkan
med Skottland och Cincinatti Children Hospital, med syfte
att förbättra barn och ungas hälsa i länet. Tre
förbättringsområden är valda utifrån SKR:s satsning Strategi
för hälsa: Fullföljda studier, fysisk aktivitet och
psykisk/mental hälsa.
Inventering av vad som redan görs i länets kommuner är
genomförd och prioritering av gemensamma
förbättringskoncept för fortsatt arbete pågår med
målsättningen att under våren 2020 komma igång med
praktiskt förbättringsarbete.

Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Aktiviteter
Säker vård alla gånger

Analys
Arbetet har löpt på enligt plan och sammanfattas i
patientsäkerhetsberättelsen.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

19(52)

Aktiviteter

Analys

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Planering och upplägg för 2019 års
patientsäkerhetsberättelse har gått enligt plan.

Genomför patientsäkerhetsronder

Planering för patientsäkerhetsronder våren 2020 pågår.

Patientsäkerhetsdialoger

Patientsäkerhetsdialogerna har genomförts under hösten
enligt plan i samband med verksamhetsuppföljningarna.

Uppdrag/mål:
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och uppföljning av
strategiska fokusområden

Inom flera områden pågår aktiviteter och mätningar inom
de strategiska fokusområdena. Planering och arbete för att
samla mätningar i Stratsys pågår.
Arbetet görs i förhållande till det patientsäkerhetsarbete
som sker nationellt inom kunskapsstyrningen.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

60 %

44 %

Indikatorer i öppna
jämförelser

Region Jönköpings län ligger fortfarande på en andra plats i
den totala jämförelsen av mått i Öppna Jämförelser.
Däremot har resultatet sjunkit något jämfört med tidigare
år.

Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån
nationell och sjukvårdsregional modell

En utveckling och anpassning av regionens
kunskapsorganisation (medicinska programgrupper, Faktagrupper och processgrupper) till Nationellt system för
kunskapsstyrning har påbörjats. Anpassningen ska
säkerställa Region Jönköping läns förmåga att komplettera
och implementera nationella vårdprogram, vårdriktlinjer
och standardiserade vårdförlopp.

Följer den nationella utveckling och
genomför lokala anpassningar vid behov

Sjukvårdsregionerna har inte klarat revideringsmålet att det
senast 31 december 2019 ska finnas aktuella nationella
rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd
(NKK). Arbetet med ersätta regionens allmänna kliniska
kunskapsstöd Fakta har därför fördröjts. Nationella
rekommendationer och regionens tillägg i NKK ska
integreras i webbplatsen Folkhälsa och sjukvård.
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Aktiviteter

Analys

Praktisk användning av nationella
kvalitetsregister.

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och sjukvård.
Register centrum sydost (RCSO) har som komplement till
det nationella uppdraget fått ett uppdrag att stödja
huvudmännen i kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i
sjukvårdsregionen

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Ta fram och implementera riktlinje för
utredning och uppföljning vid
demenssjukdomar

Har genomförts.

Uppdrag/mål:
Utreda lokala sjukhusledningar
Aktiviteter
Utredning av lokala sjukhusledningar

Analys
Arbetet fortsätter med att en utsedd arbetsgrupp arbetar
med det underlaget som kom fram under workshopar med
verksamhetschefer.

Uppdrag/mål:
Alternativ till våld (ATV)
Aktiviteter

Analys

Planering för fortsatt arbete med ATV för
våldsutsatta

Utvärderingen har genomförts. Ett fortsatt arbete planeras
inom verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik.

Uppdrag/mål:
Funktionshinderområdet
Aktiviteter

Analys

Skapa jämlika förutsättningar och en
jämlik vård/hälsa

Folkhälsa och kommunal utveckling har gemensamt lyft
funktionsnedsättning som ett tema i ledningssystemet för
samverkan med länets kommuner.
Förbättringsområden lyfts fram i samband med
revideringen av hållbarhetsprogrammet.

Samverkan med länets kommuner och
föreningsliv inom funktionshinderområdet.

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet
sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2
ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder
4 ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma
aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc.
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Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Åtgärder för att minska polyfarmaci.

Utvärdering av läkemedelsgenomgångar har genomförts
som examensarbete. Undersöker möjligheten att ännu
bättre utnyttja Cosmic för att följa upp vissa
läkemedelsgrupper. Parametern antal läkemedel per
patient är inte tillräckligt bra, och att driva den frågan
alltför mycket kan leda till att även läkemedel som
patienten har stor nytta av kan komma att ifrågasättas.
Region Jönköping län har bra resultat vad avser undvikbar
slutenvård, tillstånd som behöver medicinering. Grupper
där särskild uppföljning skulle kunna ske är
sömnmedicinering, antidepressiva, smärtlindring och
protonpumpshämmare. Tillstånd där det kan bli en fortsatt
medicinering, som då regelbundet borde följas upp.

Läkemedelsbehandling på rätt indikation

Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller nationella
riktlinjer. Undersöker möjligheterna att ytterligare utnyttja
Cosmic för uppföljning.

Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i
länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet, 97 % av länets tvååringar är
fullvaccinerade. Influensavaccinationskampanjen för
säsongen 2019/2020 pågår och ett rekordstort antal
vaccindoser är beställda. Det är dock för tidigt att veta
vilken täckningsgrad vi kommer att uppnå. Förra säsongen
(2018/2019) vaccinerades 64 % av befolkningen över 65 år,
vilket var bäst i Sverige (rikssnittet låg på 52 %).

Samlat vaccinationspaket för länets 70åringar och äldre har beretts för beslut under
2018

Pilotprojekt genomfört under hösten 2018 föll väl ut och
förberedelser för breddinförande är gjorda. Vi inväntar att
det kunskapsunderlag som Folkhälsomyndigheten håller på
att ta fram, och som innehåller hälsoekonomiska
beräkningar för svenska förhållanden, skall bli klart. Detta
utlovades under hösten, men är ännu ej publicerat.

Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter
Planläggning, utbildning och övningar

Analys
Planeringsarbete och kartläggning civilt försvar pågår
utifrån överenskommelser med MSB samt
Socialdepartementet. Planering inför totalförsvarsövning
2020 pågår. Under 2019 har fokus legat på utbildning och
övning för särskild sjukvårdsledning. De lokala särskilda
sjukvårdsledningarna på sjukhusen har deltagit i 2 övningar
per sjukhus under hösten vilket kommer att fortgå under
2020. Krisledningsnämnden har deltagit i utbildning/övning.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

22(52)

Aktiviteter

Analys
Regional grundkurs i katastrofmedicin har genomförts, samt
övning i sanering har genomförts för
akutmottagningspersonal.

Risk och sårbarhetsanalyser

Region Jönköpings läns samlade risk och sårbarhetsanalys
har sammanställts och redovisats.

Tjänsteman i beredskap

Under 2019 har det varit 294 unika TiB larm samt 212 larm
via paratus där TiB aktiverats. TiB har tagit beslut om
särskild händelse vid 8 tillfällen, den regionala särskilda
sjukvårdsledningen har aktiverats vid 5 av dessa händelser.
De 5 vanligaste larmen är:

Civilt försvar



vårdplatsbrist intern 70/ extern 44 =144



driftstörningar 53, varav 6 externa



ambulansfrågor 21



trafikolycka flera drabbade 17



polisiära händelser 10

Under 2019 har arbetet pågått utifrån överenskommelser
med MSB och SKR samt socialdepartementet, Fokus på
uppgifterna är att kartlägga inom befintlig verksamhet samt
kunskapshöjning för nyckelfunktioner inom civilt försvar.
överenskommelserna fortsätter under 2020. under året har
planeringsarbeten för regionens deltagande i
totalförsvarsövning pågått.

Uppdrag/mål:
Idéburen offentligt partnerskap
Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård.
Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter
och projekt i samverkan

Flera aktiviteter pågår via strategigrupp barn och unga:


Användandet av formuläret ”Mitt barn” som ett
verktyg i samverkan har följts upp. (För barn i
åldrarna 2 ½ år och 4 år).



Ett digitalt webbstöd för skolans hälsosamtal är
framtaget och används i hälften av länets
kommuner och privata skolhuvudmän.



För att barn ska få psykologisk utredning på rätt
nivå har psykologbilagans del gällande
överenskommelsen mellan skola/elevhälsan följts
upp reviderats.



Barnahus har sedan 2017 ingått i ett nationellt
projekt i Allmänna barnahusets regi. Projektet
avslutades i juni 2019 och resultatet av projektet
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
ska fungera som modell för övriga län i Sverige.


Antalet kommuner där ungdomar har tillgång till
fysisk Ungdomsmottagning har ökat från 10 till 12
kommuner. Insatser har också gjorts på
Ungdomsmottagning online, utbildning i och
utvärdering av Sexit.



Arbetsgrupper har under 2019 presenterat de
sammanställda avvikelserna i samverkan för
strategigrupp barn och unga.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter
och projekt i samverkan

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter
och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar och de
krav på prestation som funnits tidigare år. Kraven har
varierat mellan åren. Samordnas och leds i berörd
strategigrupp.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Äldre
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter
och projekt i samverkan

God samverkan med kommunerna i Strategigrupp Äldres
olika områden och processer. Under hösten prioriteras
demensområdet, palliativ vård samt Trygg och säker vård
och omsorg. Satsningar med hälsofrämjande insatser görs
och äldres psykiska hälsa prioriteras.
Exempel på aktiviteter:


En länsövergripande grupp i Hälsofrämjande och
förbyggande för äldre har startat upp.



Förberedelser pågår för att genomföra Palliativa
veckan hösten 2020.



Chefsdag REKO hade temat "Att samverka optimalt
för dem vi är till för - hur vässar vi våra arbetssätt
tillsammans".

Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter
Handlingsplan för strategi för eHälsa

Analys
En handlingsplan är framtagen tillsammans med
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen
är det framtaget ett antal övergripande mål och aktiviteter
som strategigrupperna jobbar vidare med. Exempelvis hur
man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för
att öka trygghet och självständighet samt avlasta för
personalen. Under hösten har arbete i samverkan med
strategigrupperna påbörjats. Ny workshop planeras för
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Aktiviteter

Analys
våren 2020. Arbete pågår även med exempelvis att
ytterligare utöka användningen av digitala mötesformer vid
vårdplanering i samverkan, samt att öka användningen av
UM-online.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för
alla patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp inom
cancer samt i arbetet med det nationella, regionala och
lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) ses nu som en del i det
ordinarie arbetssättet.
Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt
utifrån patienternas väg i vården. Går nu in i utvecklingsfas.
Mål att följa inom området Cancervård är de nationella
målen för år 2020 gällande SVF:


70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos
ska ha utretts via SVF. Region Jönköpings län når
idag 76 %. Variation finns mellan förloppen.
Uppföljning sker även inom resp.
verksamhetsområde.



80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart
inom fastställd ledtid. Region Jönköpings län ligger
på 38.8 %.

Region Jönköpings län arbetar med att skapa
förutsättningar för en generisk modell för processorienterat
arbetssätt med målsättning att skapa ett regiongemensamt
angreppssätt med möjlighet att kunna användas inom hela
vårdens verksamhet. Under 2019 har fyra områden utsetts
att vara pilotområden: Lungcancer, prostatacancer,
gynekologisk cancer, tjock- och ändtarmscancer.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter
Cancerpreventionsplan

Analys
Arbete pågår inom respektive klinik.
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Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-20 %

45,1 %

Några avdelningar har ett högt resande med egen bil och
analys har skett varför det är så. I något fall har det handlat
om okunskap kring resepolicy och poolbilsanvändning. I ett
fall avser resorna personer som inte är anställda av Region
Jönköpings län, exempel är i verksamheterna med
hälsocaféer, levande bibliotek.

-10 %

0,1 %

Tjänsteresor med poolbil och hyrbil har inte minskat men
heller inte ökat. Resande med poolbil betraktas som bättre
än resande med egen bil.

-20 %

-50 %

Målet uppnått. Detta resande har minskat stadigt sedan
2017 och befinner sig för närvarande på en låg nivå.

-28 %

-18 %

Målet ej uppnått, men trenden är ett minskat resande med
utrikesflyg.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)

Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)
Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg
Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg

Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med att i första hand använda
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala
möten.

Många verksamheter inom Regionledningskontoret är
länsövergripande där det är nödvändigt att vi ibland finns
på plats i våra verksamheter. Under året har informerats
om gällande resepolicy.

Fortsatt omställning till högre andel digitala
möten.

Användandet av digitala möten ökar. Både att alla i mötet
deltar digitalt och att några av mötesdeltagarna, som har
längre resväg, deltar digitalt och övriga möts fysiskt.
Fortfarande kan det finnas tekniska hinder och ovana som
behöver lösas för att digitala möten ska öka ytterligare.

Undvika inrikes flygresor genom omställning
till digitala möten samt välja tåg som
transportmedel

Dessa resor har minskat stadigt sedan 2017 och resandet
befinner sig i nuläget på en låg nivå.

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla
resor utomlands, höja andelen digitala möten
samt om möjligt använda andra färdmedel.

Trenden visar på ett minskat resande med utrikesflyg.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Samordna mötestider och samåkning
(handlingsplan reseanalys)

Arbete pågår med att öka användning av webb- och
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska
möten används i första hand pool-bilar.
Någon central samordning av mötestider har inte
genomförts för 2019, i viss mån sker samåkning från andra
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Aktiviteter

Analys
delar av länet när man ska på sammanträden i Jönköping.
Uppmaning görs till förtroendevalda att samåka.

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort
till medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Beslut om satsning finns i budget 2020.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan
reseanalys)

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10 % av
medarbetarna har en förmånscykel.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Idag erbjuder Region Jönköpings län två möjligheter - Skype
och/eller Cisco Meeting. På intranätet finns sidor med
information vid sökning på "Resfria möten".

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Aktiviteter
Genomföra hälsoekonomiska beräkningar

Analys
En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån den
artikel som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring
hälsosamtal bland vuxna.
Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området
samhällsekonomisk utvärdering har startats. Under året
genomfördes en seminarieserie vars primära syfte var att
öka kunskaperna om hur man kan utvärdera hur väl olika
typer av insatser, inom främst den offentliga sektorn,
fungerar. En temadag har genomförts där deltagarna fick
veta mer om sociala investeringar och sociala innovationer.

Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Aktiviteter

Analys

Hållbart utvecklingsprogram och målen i
Agenda 2030 ska genomsyra hela
verksamheten

Arbete med hållbart utvecklingsprogram pågår. Agenda
2030 genomsyrar den Regionala utvecklingsstrategin som
beslutades i december 2019.
Agenda 2030 har varit en del i Nätverk för engagerat
ledarskap under våren samt lyftes på Chefsdagen som
genomfördes för alla chefer i Region Jönköpings län på
Spira i början av maj.
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Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder
och mätningar avseende projektmedel och
andra stödformer

Arbete pågår med att ta fram en finansieringsstrategi som
visar vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha för att
stötta en hållbar utveckling och tillväxt i länet.
Det nya handläggningssystemet NYPS 2020 är igång. Nytt
system ger, som en del, bra input till hur hela processen för
projekthantering där nationella samt regionala indikatorer
och horisontella kriterier finns. Dessa är obligatoriska att
fylla i och bygga sitt projekt runt samt att uppföljning kan
göras på ett bättre sätt för olika indikatorer där vi kan följa
vårt nationella uppdrag samt vår regionala
utvecklingsstrategi.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade
mot hållbarhet

Hållbarhet är i den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
ett genomgående perspektiv där alla tre dimensioner är
implementerat i strategin. I RUS följer vi upp på Agenda
2030 alla mål med kopplade indikatorer inom varje område.
Arbete pågår också med att koppla alla våra insatser och
verktyg till mätbara mål och indikatorer för att tydligt
genomföra utveckling i länet i enlighet med RUS.

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus
på vad medarbetare kan göra

Pågående utbildningsprogram som under första halvåret
2020 kommer att revideras

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Analys

Arbete i enlighet med program för hållbar
utveckling - social hållbarhet både avseende
dem vi är till för och medarbetare.

Kopplat till hållbarhetsprogrammet finns en arbetsgrupp för
social hållbarhet som leds av HR-direktör och folkhälsochef.
Under 2019 har revideringen av hållbarhetsprogrammet
varit en viktig del i arbetet. Andra fokusområden som har
stärkts under året är genomförandet av En förälder blir till
där familjecentraler i länet har genomgått ett program för
att utveckla sitt arbete med social hållbarhet i
verksamheten. Jämställdhet, stjärnfamiljer, mångfald etc.
har integrerats in i det dagliga arbetet.
HBTQ-diplomeringarna har fortsatt att genomföras i
verksamheter inom organisationen och för
samverkanspartners i länet.
Under året har även insatser inom integrationsområdet,
funktionsnedsättningar, jämställdhet och våld i nära
relationer lyfts mer samlat med syfte att underlätta för
verksamheternas utveckling av arbetet inom social
hållbarhet.
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Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial ska
granskas årligen - mångfald och tillgänglighet

Vi arbetar systematiskt med såväl tillgänglighet- som
mångfaldsperspektiven i planeringen av det vi publicerar i
våra officiella kanaler. Samtliga webbplatser följer
tillgänglighetsdirektivet.

Återkommande kompetensutveckling i
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och
likabehandling

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I
den ingår delar av områdena. En särskild
fördjupningsmodul om kränkande
särbehandling/likabehandling kommer arbetas fram.

Arbetar med CEMR-deklarationen
Alla politiska beslut prövas mot
barnkonventionen.

Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete.
Barnkonventionen blir lag från 2020. Aktiviteten går över i
det arbetet.

Uppdrag/mål:
Integration
Aktiviteter

Analys

Arbete i enlighet med program för social
hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit delaktiga i
genomförandet av workshops med regionens
verksamheter, med sikte på att stärka det sociala
perspektivet i det reviderade hållbarhetsprogrammet för
kommande period.
I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års
chefsträffar. Social hållbarhet och Agenda 2030 var även
ett tema vid den årliga chefsträffen på Spira under våren
2019.
Särskilda satsningar under året inom social hållbarhet har
bland annat varit hälsokommunikation för nyanlända,
verksamhetsstöd inom HBTQ och funktionsnedsättningar.
En pilot för föräldraskap "En förälder blir till" har
genomförts" på ett antal familjecentraler i samverkan med
Länsstyrelsen och länets kommuner. Piloten visar goda
resultat och förslag på spridning har börjat byggas.
Under året har arbetet fortsatt att se till att övergripande
processer motsvarar krav utifrån icke-diskriminering och se
till att dessa efterföljs. I rekryteringsprocessen handlar det
exempelvis om icke-diskriminerande utformning av
annonser och att kalla både kvinnor och män till intervju
oavsett härkomst. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad
rekrytering säkerställer att rätt kunskap och kompetens
efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.
Särskilda Insatser för skapa attraktiva och inkluderande
arbetsplatser har initierats inom VoS. Ledarseminarium för
samtliga chefer avseende interkulturellt ledarskap och
interkulturell kommunikation med utbildare från
Jönköpings University. I samband med det har även ett
projektarbete inletts för att genomföra workshops i ämnet
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Aktiviteter

Analys
för samtliga medarbetare.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

260

272

Antibiotikareceptförskrivningen minskade under året.
Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det
nationella målet på 250 recept per 1000 invånare och år.

Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården
(recept/1000 inv)

Strategiska mål:

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och
arbetssätt.
Aktiviteter

Analys

Allt arbete bedrivs så att
samverkansmöjligheter tas till vara.

I Regionens hus pågår ett arbete för att utforma
aktivitetsbaserade arbetsplatser som ska underlätta och
stimulera teamarbete. Regional utvecklingsavdelningen har
under året flyttat in i nya lokaler som helt bygger på
aktivitetsbaserat arbetssätt.

Uppdrag/mål:

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende
kostnad per invånare inom olika verksamheter.
Aktiviteter

Analys

VO Följa upp nyckeltal med fokus på
kr/invånare samt produktion via databasen
Kolada.

Jämförelser med 2018 års data har redovisats. Materialet är
använt som ett av flera faktaunderlag i samband med
budgetberedningen inför 2020 års budget.

Uppdrag/mål:

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Aktiviteter

Analys

Kommunikation för ökad kunskap, insyn
och delaktighet.

Ett utvecklingsarbete för att identifiera vilka kanaler och
insatser som ger bäst effekt. har genomfört under 2019 och
utifrån detta utformas en plan för 2020.
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Aktiviteter

Analys
Ett antal events och aktiviteter inom 1177-området har
framgångsrikt genomförts under året, bland annat för att
öka kunskap och delaktighet i sin egen hälsa via
invånartjänster.

Utveckling av ledarnas kommunikativa
förmågor

Arbetet med att utveckla chefernas kommunikativa
förmågor har pågått under hela 2019. Utbildningar för
kommunikatörer och HR-chefer har genomförts. Verktyg
och stödmaterial finns tillgängligt via intranätet. Aktiviteter
i olika ledningsgrupper har genomförts.

Arbeta för att medarbetarna aktivt ska
söka information

Utveckling av intranät har pågått under hela 2019.
Samarbetsrum lanseras i december.
En funktionell samverkansplattform för alla som arbetar
med folkhälsa sjukvård lanserades som ersättning för Plus.
Vårt interna nyhetsflöde "Mina Nyheter" utvecklas ständig
bland annat genom utökning av taggar som underlättar för
medarbetarna att följa relevanta ämnes- och
verksamhetsområden.

Uppdrag/mål:

Digitalisering av arbetsprocesser
Aktiviteter

Analys

Översyn av processer som går att
automatisera

Inom Verksamhetsstöd och service pågår arbete inom t ex
ekonomiområdet med att automatisera rutinuppgifter.
Arbete pågår även inom andra områden men ingen samlad
gemensam plan för arbetet med automatisering finns och
ingen uppföljning har därmed skett. Detta är ett
förbättringsområde inför 2020.

Uppdrag/mål:

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny
dataskyddsförordning (GDPR).
Aktiviteter

Analys

Införande och spridning av kunskap kring
GDPR

Fortlöpande arbete med att GDPR anpassa avtal. Fortsatt
arbete med gamla avtal som behöver uppdateras. Eutbildning fortlöpande till medarbetare inom Region
Jönköpings län
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Aktiviteter

Analys

VO Processutveckling

Pågående utbildning ATP (Advanced Training Program)
förstärker organisationens förståelse i kunskapsstyrning och
processutveckling. Inom cancer satsas på
processledarfunktioner med särskilt fokus på
processutveckling.

Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Att bedriva god och relevant forskning inom regionen är viktigt för att utveckla och
säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda
förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal,
strategiplaner, handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra
förutsättningar för forskning.
Aktiviteter

Analys

VO Learnovation och CoProduction

Samverkans projekt Learnovation har januari 2020
genomfört sitt sista seminarium. Vårdcentralernas
ledningsgrupper har deltagit och utvecklat arbetssätt för
innovation. Arbetet med co-production pågår i en mängd
områden och har många komponenter. Centrumbildningen
på Jönköping Academy utvecklas parallellt med att
HälsoCafe, Hjärtats Hus och Lärande Bibliotek är viktiga
stödprocesser i vardags arbetet i vården.

Framgångsfaktorer:

Lärande och innovation
Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland
annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten.
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Aktiviteter

Analys

VO Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet

Esther coach utbildning genomförs i år med 5 kommuner
involverade. Esther SimLab har utvecklats till ett koncept
som sprider sig över hela landet och är i vissa fall integrerat
med arbetet för patientkontrakt.
Psykisk hälsa i arbetsmiljön avslutas våren 2020 men där en
fortsättning planeras. 6 kommuner och regionen har tagit
fram nya koncept för att stärka den psykiska hälsan i utsatta
arbetsmiljöer.
Nätverk för engagerat ledarskap, 3 spår och Framtidens
ledare, 5 program som fortsatt och påbörjats under hösten
2019.

Framgångsfaktorer:

Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Arbetet med den omfattande VFU verksamheten i Region
Jönköpings län pågår såsom planerat.

Studierektorsorganisation

Arbetet med att utveckla kursinnehållet i ST-utbildningen.
Utmaning finns att rekrytera personer som kan ta sig an
studierektorsuppgifter.

Klinisk prövningsenhet

De interna processer som utvecklats för att stödja
genomförande av kliniska prövningar fungerar väl. Det
pågår ett arbete med att utveckla samverkan med de övriga
regionerna i sjukvårdsregionen för att utveckla
gemensamma processer för genomförandefrågor
(feasibility). Ett utvecklingsarbete har också initierats där vi
tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen försöker
utveckla en samverkansmodell för underlätta
genomförande av kliniska prövningar. Vårt arbete med att
arbeta systematiskt med kliniska prövningarna har fått en
hel del positiv uppmärksamhet.

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

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig
ledningsstruktur för samverkan mellan Region Jönköpings
län och JU pågår men tempot i arbetet är lågt. Arbetet har
varit komplext på grund av att det berört många individer
på olika nivåer i respektive organisation och i viss mån även
kommunerna i regionen. Dessutom har nyckelpersoner
bytts ut i arbetet.

AT-organisationen

Budget för AT-organisation gjord för 2020. Operativt arbete
löper på bra. BT-planering pågår.

Läkarprogrammet LiU termin 6 till 11.

Projektplaneringen av Läkarprogrammets verksamhet vid
studieort Jönköping löper på enligt plan och studieortens
verksamhet går gradvis över till en driftorganisation.
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Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning i
samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdraget genomförs på ett bra sätt och enligt plan.
Planeringsarbete pågår för flytt till nya lokaler och är under
kontroll.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL
kopplat till RALF avtalet

Det pågår ett arbete med att utveckla
universitetssjukvården i Region Jönköpings län. Under 2019
har två universitetssjukvårdsenheter skapats och flera
ansökningar prövas.

Uppdrag/mål:
Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av
ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och
hälsovård
Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika
aktiviteter.
Uppdrag/mål:
Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer.
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka
kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt.
I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och
ehälsotjänster.
Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål:
Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Vårdgivarwebben "För dig som jobbar med Folkhälsa och
sjukvård i Jönköpings län" lanserades under 2019 och
övergår nu i förvaltning. Webbplatsen är en del i
utvecklingen av Region Jönköpings län nya intranät.
Ytterligare delleveranser i intranätprojektet är
Samarbetsrum som lanserades under december månad.
Vidare har ett utvecklingsarbete med regiongemensamt
innehåll och ny startsida genomförts under året. Utveckling
av intranät och kommer att fortsätta under 2020.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Hela regionen är nu certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege
sker i samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi erbjuder varje år 70
sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med
utbildningsanordnare. Varje termin startar nya grupper i det regiongemensamma
introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU). Programmet genomförs för att
sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll och är en viktig del i
kompetensutvecklingen.
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Utifrån identifierade kritiska målgrupper arbetas målgruppsplaner fram, syftet är att analysera
vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för att uppfatta oss som en
attraktiv arbetsgivare.
Kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla rekryteringsarbetet.
Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens mot
verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Enheten arbetar
med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka
arbetsgivarvarumärket.
Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

92 %

Målet uppnått.

90 %

87 %

Når inte riktigt upp till målet.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan

Aktiviteter

Analys

Fortsatt kompetensutveckling

Sker på respektive avdelning inom Regionledningskontoret
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som
revideras årligen.

Regionledningskontoret: kompetensplan

Kompetensförsörjningsplanering för
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Aktiviteter

Analys
Regionledningskontoret sker löpande. Vid varje vakans görs
en prövning kring möjligheter att förändra
arbetsuppgifter/arbetsfördelning samt vilken kompetens
som behövs om rekrytering ska ske.

Utveckla Nässjö utbildningscentrum
Uppföljning av fördelning av
utbildningsanställningar för sjuksköterskor.

Sker genom Vårdcentralerna Bra Liv.
Verksamheterna fick efterfrågat antal platser för höstens
intag av utbildningsanställningar. I snitt motsvarande ca 70
ssk som läser till specialistsjuksköterska med bibehållen
grundlön.

Utreda utökat behov av karriärtjänster

Det finns inget ökat behov av fler karriärtjänster i
nuvarande utformning där det bara omfattar
allmänsjuksköterskor. Alla tilldelade karriärtjänster är ännu
inte tillsatta av verksamheterna. Implementering sker
löpande och i de verksamheter det finns förutsättningar.
Tillsättning av de kvarvarande karriärtjänsterna beräknas
ske under 2020.

Utreda äldre medarbetares möjlighet att
fortsätta arbete

Satsning på pensionerade sjuksköterskelöner har
genomförs under året. Utredning av vissa modeller för
nedtrappning med bibehållen lön har gjorts men bedöms
svår att implementera både på grund av de kostnader och
brist på arbetade timmar som de innebär.

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

Pröva/utreda nya arbetstidsmodeller

Pilotprojekt för arbetstidsmodell 80-10-10 pågår vid
verksamhetsområde Kirurgi och Medicin i Eksjö och
Värnamo. Efter avslutad pilot sker utvärdering, eventuell
bredare implementering samt en bedömning av behov av
andra modeller.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

4,3 %

3,3 %

Målet uppnått. Låg sjukfrånvaro under hela 2019.

Personalhälsa
- sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron minskade inom Regionledningskontoret.

Regionledningskontor: Hälsofrämjande
arbetet och minskad sjukfrånvaro

Arbete pågår inom respektive avdelning inom
Regionledningskontoret. Varje avdelning anpassar arbetet
utifrån behoven.

Kartläggning av löneläget

Kartläggning är genomförd. Behov för riktade satsningar för
att nå målbild och en jämställd lönestruktur är identifierade
och beslutade i budget för 2020.
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Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande
värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade. Det är viktigt utifrån
medarbetares trivsel och är även en konkurrensfördel.
Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och
möjligheter för alla är angeläget. Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar,
trakasserier och repressalier. Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett
stödmaterial för att organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med
likabehandling och förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder.
Materialet uppmanar till diskussion om konkreta åtgärder.
På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer
motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ex.
rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och
kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Översyn av chefers förväntningar och
förutsättningar

Projekt pågår både på övergripande nivå för att skapa en
helhetsbild av chefers förutsättningar och behov. Översyn
och utveckling av enskilda utbildningar pågår parallellt.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

17 778 tkr

Det positiva resultatet förklaras främst av
statsbidragsmedel från fyra FS projekt som inte nyttjats
fullt ut +6,9 mnkr och Regional utveckling +7,8 mnkr, vilket
förklaras av vakanta tjänster och högre projektintäkter.

Ekonomi i balans

Aktiviteter
Handlingsplan för ekonomi i balans

Analys
Regionledningskontoret har överskott mot budget, ingen
handlingsplan upprättas.

Uppdrag/mål:
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård
Aktiviteter

Analys

Se över den ekonomiska styrmodellen för
köpt och såld vård

Översynen har inte kunnat prioriteras under hösten 2019,
frågan aktualiseras åter 2020

Uppdrag/mål:
Översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård
Inför 2019 gjordes större förändringar i regelboken. Översyn av ersättningssystemet har
påbörjats. En förändring av ersättningssystemet kan tidigast genomföras vid nästa
avtalsperiod.
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REGIONAL UTVECKLING
Inledning
Under hela 2019 har det varit stort fokus på revideringen av den regionala utvecklingsstrategin.
Strategin har presenterats på styrelse och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga
sammanhang. Intresset och engagemanget har varit positivt och stor enighet har funnits om strategins
vikt och betydelse för länets utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt. I december 2019
togs beslut i Regionfullmäktige om den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035.
Regional utveckling har fortsatt varit i en förändringsfas då anslagen ökade till enheten för 2019.
Rekryteringen för flertalet av de nya cheferna inom de olika områdena har genomförts och de flesta av
dessa har påbörjat sitt arbete. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster som kunnat prioriteras. Under
sommaren flyttade enheten regional utveckling till nya aktivitetsbaserade lokaler. Trots den korta tiden
har de utökade resurserna redan börjat bidra till ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan möta
fler av de nationella uppdragen

Innovation och företagande
Strategiska mål:
Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb
och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt
ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag.
Framgångsfaktorer:
 Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.


Ökat antal nya företag per 1000 invånare



Förbättrat företagsklimat i länet

Prioriterade uppdrag:
Fokuserad satsning på länets framtida strategi för smart specialisering
Aktiviteter

Analys

Projekt Framtidens
äldreboende

I Jönköpings län och i Småland har vi sedan många år satsat på de
trärelaterade näringarna och som också utpekats som ett tänkbart
område för Smart Specialisering i länet. Fokuseringen inleddes på allvar
runt 2011 när arbetet med framtagandet av den småländska trästrategin
”Träregion Småland” startades. Med detta som bas har sedan ett
industridoktorandprogram finansierat av KK-Stiftelsen mot just denna
sektor dragits igång under Jönköpings Tekniska Högskolas ledning
(Prowood). Under andra halvåret 2013 startades sedan innovations- och
vinnväxtmiljön Smart Housing Småland (SHS) som fokuserar mot hållbart
byggande med basen i trä och glas.
Under 2018 bestämdes att en gemensam samordnare för både trä- och
skogsstrategi skulle anställas. Personen var på plats 2019. Det operativa
arbetet har således precis startats upp, men bl.a. några förstudier har
genomförts under 2019, varav detta bl.a. lett fram till projektansökningar
till ERUF.

För SHS har 2019 till del präglats av den andra internationella
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Aktiviteter

Analys
utvärderingen som ägde rum i början av hösten. Under hösten har även
ansökningsförfarandet mot Vinnova och medfinansierande Regioner
genomförts för den tredje och avslutande fasen av satsningen för den tid
som SHS utgör del i Vinnovas ”Vinnväxt-program”.
I Jönköpings län har under 2019 en testbädd initierats i samverkan mellan
SHS, Jönköping University och Regionen som handlar om ”Framtidens
äldreboende”. Testbädden arrangerade under 2019 ett seminarium på
Regionens arena under Almedalsveckan.

E-merge

Projektet bedrivs i tre delprojekt med en samverkanspartner ansvarig för
respektive del. Delprojekt 1 (JTH) har levererat fördjupad litteraturstudie
samt en nationell undersökning på företag som angav att de ägnat sig åt
e-handel. Svarsfrekvensen dock låg och vidare uppföljningsarbete krävs.
Upparbetade kunskaper överförda som input till delprojekt 3/Science
Park som har bearbetat 15 företag i pilot 1 och initierat ytterligare 15
företag i pilot 2. Delprojekt 2 (RJL) har etablerat hemsida, FB-sida,
anordnat nätverksträffar (en per kvartal) och bearbetat länets
näringslivschefer inför deras uppsökande arbete (in kind) mot 200
identifierade potentiella e-handelsföretag. Personellt behöver resurser
fortfarande tillsättas i delprojekt 2 samt ny delprojektledare rekryteras i
delprojekt 3. Delprojektledare i delprojekt 1 var föräldraledig under första
hälften av året. Nu är dock bemanningen fulltalig, inklusive en nyligen
tillförd doktorand.

Prioriterade uppdrag:
Aktivt stödja utvecklingen mot smart industri och affärsdriven miljöutveckling
Aktiviteter

Analys

Förstudie - Framtidsutmaningar
i industriklustret i Jönköpings
län

Rapporten ”Framtidsutmaningar i industriklustret i Jönköpings län” togs
fram hösten 2018 och där visades på behovet av kompetens inom
framförallt digitalisering och automation. Rapportens resultat ingår nu
som underlag förbeslut om aktiviteter för genomförande av den regionala
utvecklingsstrategi (RUS) som beslutades i december 2019.

Projekt Innovation Runway

Regionalfondsprojektet Innovation Runway (IRW) är inne på sin andra
projektomgång som avslutas under våren 2021. Den första startades
2015. Projektet som är ett samverkansprojekt mellan Science Park, Almi
och Jönköping University, handlar om att stödja länets SME-företag i
deras förnyelsearbete vad gäller innovation och produkt- och/eller
tjänsteutveckling. Alltfler företag kan nu vittna om konkreta effekter av
sitt deltagande i IRW i form av t.ex. nya produkter, tjänster eller
affärsmodeller, vilket i sin tur medfört att andelen företag som vill delta
ökar. Likaså ökar andelen företag som vill medverka i de öppna
innovationsprocesserna som utgör del av IRW-konceptet och benämns
innovations-race. Bland resultaten för 2019 kan nämnas: 116 företag har
inventerats som nästan är 50 procent mer än budgeterat, bland dessa har
37 gått vidare och handlingsplaner finns framtagna. 19 företag har
deltagit i innovations-race. Deltagaravgifter från företagen uppgick till
nästan 800 000 kr. Studentmedverkan från JU (JTH, JIBS, HLK) har ökat i
företagskontakterna och i framtagandet av handlingsplaner. Nästan 100
studenter har medverkat i någon form i projektet, av dessa var över 40
procent internationella. Sju studenter har startat egna företag och den
vägen också fått ytterligare uppdrag med deltagande företag. Genomförd
extern utvärdering visar på en mycket hög kundnöjdhet bland deltagarna.
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Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar

Också under 2019 har affärsutvecklingscheckar erbjudits länets SMEföretag inom områdena Internationalisering, Digitalisering,
Produktutveckling samt Hållbarhet, de två förstnämnda även med
finansiering från Tillväxtverket. Under 2019 har totalt 9,5 mnkr funnits
tillgängligt för dessa checkar. Medlen har utöver Region Jönköpings län
kommit från Tillväxtverket och Almi. Inför alla ställningstagande om att
bevilja en inlämnad ansökan, beaktas hållbarhetens alla dimensioner,
vilket innebär att t.ex. hållbarhetsrelaterade produktutvecklingsinsatser
hamnar under checken för produktutveckling etc. Under 2019 beviljades
totalt 37 checkar. 13 checkar beviljades inom internationalisering och 11
inom digitalisering, 8 st fördelades till produktutveckling och 5 st till
hållbarhet.

Klustersatsningen ”Automation
Småland”

Klustersatsningen Automation Småland (AS) samlar länsföretag som tar
fram och tillverkar olika former av automationsutrustning mot industrin
och verkar som integratörer i dessa sammanhang. Satsningen har
bedrivits sedan 2012 i olika former och med varierad finansiering. Men
Regionen har alltid i någon form stått bakom satsningen som bedömts
strategisk för länet vilket bl.a. inneburit att AS lyfts fram mot
Tillväxtverket inom ramen för den S3-satsning (Smart Specialisering) som
man drivit. Detta har bl.a. inneburit att klustersatsningen certifierats på
brons-nivå enligt ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) samt
beviljats finansiering från Tillväxtverket och Regionen till
klusterutvecklingsprojektet STURK som drivs till och med år 2020.
Bland aktiviteter under 2019 kan nämnas ett antal ”Automation Småland
spanar-möten” som arrangerats vid några tillfällen ofta på
medlemsföretag och tagit upp aktuella ämnen kopplade till
medlemmarnas utveckling. En workshop för ledningen av klustret
arrangerades under inledningen av året då man slog fast den bredare
inriktningen gällande automation och med en koppling till hela länet
under devisen ”Genom Automation Småland göra Jönköpings län till en
stark och attraktiv industriregion”. Under året har även ett antal nya
medlemmar i länet, företrädesvis runt Jönköping anslutit sig. I december
arrangerades den 7:e årliga automationskonferensen i Hillerstorp. Även
denna gång med god uppslutning av såväl länsföretag, aktörer och
studenter men även motsvarande på nationell nivå.

Klustersatsningen ” KKraft
Interior Cluster Sweden”

Kkraft är ett klusterutvecklingsprogram i pilotform kopplat till det
nationella arbetet med Smart specialisering.

Prioriterade uppdrag:
Skapa ett samlat ledningssystem för styrning, ledning och samordning av det
regionala tillväxtuppdraget
Aktiviteter

Analys

Skapa ett ledningssystem

Arbetet pågår enligt plan och sker parallellt med arbetet utifrån den nya
regionala utvecklingsstrategin. Ledningssystemet planeras vara klart
under våren 2020.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

41(52)

Prioriterade uppdrag:
Utveckling av förnybar energikällor
Aktiviteter

Analys

Förstudie som identifierar
länets potential när det gäller
förnybara energikällor

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när
det gäller förnybara energikällor har påbörjats.
Arbete pågår med att ta fram en plan samt innehåll för en förstudie och
kommer att vara klart under våren 2020. Efter det kommer en
projektansökan skrivas fram under 2020.

Prioriterade uppdrag:
Perspektivet en jämställd regional tillväxt ska prägla alla regionala utvecklingsoch tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län på alla områden
Aktiviteter

Analys

Forum Jämställdhet 5-6 februari
2020

Våren 2020 kommer den nationella konferensen Forum Jämställdhet till
Jönköping. Tillsammans med Jönköpings kommun står Region Jönköpings
län för värdskapet och vi har en aktiv roll i det strategiska
planeringsarbetet. Ett projekt har hanterat de uppgifter som ligger på
kommunen och RJL. Regionen har haft huvudansvar för kommunikation
och marknadsföring samt för att planera ett kvällsarrangemang. Projektet
har haft fokus på att attrahera näringslivet i länet till konferensen och på
att skapa olika aktiviteter som sedan kan fortsätta efter det att
konferensen är genomförd. Jämställdhetsplattformen Jäj har t.ex. använts
och kopplat till den finns aktiviteter som genomförts före, under och ska
genomföras efter konferensen

Jämställd regional tillväxt

Arbetet på den gemensamma plattformen Jäj har fortgått och bland
annat har ett frukostseminarium på temat Digitalisering och jämlikhet
genomförts i september tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Fler företag och organisationer har under året anslutit sig till Jäj.
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Strategiska mål:
RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet,
jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla
tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud
på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva
infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism,
rekreation, kultur och fritid
Framgångsfaktorer:
 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar


Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet



Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet



Länsbefolkningen ökar



Länet når det nationella bredbandsmålet 2020

Prioriterade uppdrag:
Förberedelserna inför nästa nationella- och regionala transportplan påbörjas
under 2019.
Aktiviteter

Analys

Nationella och regionala
transportplanen

Arbetet med den regionala transportplanen har startat men inte tagit fart
ännu i väntan på signaler från det nationella arbetet som inte ännu har
kommit igång. Inom Regionsamverkan Syd (RSS) har initiativ tagits för att
upphandla och genomföra förberedande analyser.

Regional cykelstrategi

Arbetet med den regionala cykelstrategin har påbörjats men kommer att
genomföras till merpart under 2020.

Prioriterade uppdrag:
Fossilfritt flyg
Aktiviteter

Analys

Skapa en testbädd för fossilfritt
flygbränsle med koppling till
skogsindustrin

Planering har skett för att samla fler aktörer och för att få igång en
förstudie som närmre ska undersöka förutsättningarna för en testbädd
inom området fossilfritt flyg.

Prioriterade uppdrag:
Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggandet i länet.
Aktiviteter

Analys

Ökad kommunal samverkan för
bostadsbyggande i länet

Arbete och diskussion pågår med länets kommuner. I anslutning till
arbetet med att ta fram handlingsplaner för den regionala
utvecklingsstrategin har frågan arbetats med. Utifrån det kommer arbete
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Aktiviteter

Analys
med att analysera vilka tänkbara strukturbilder som kan behövas framåt
att starta.

Prioriterade uppdrag:
Gemensam översiktsplan och strukturplan för länet.
Aktiviteter

Analys

Strukturbilder

GIS-kompetens har rekryterats under hösten och arbetet förväntas
komma igång under 2020.

Prioriterade uppdrag:
Nå målen för bredbands- och digitaliseringsstrategin.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbands- och
digitaliseringsstrategi

Bredbandsstrategin och Digitaliseringsstrategin antogs i respektive
nämnd i november. Strategierna tar sin utgångspunkt från de nationella
strategierna och våra regionala förutsättningar. Dialogmöten med
kommunerna har genomförts under hösten för att tillsammans se länets
behov och prioriteringar. Kommunernas inspel, perspektiv och
prioriteringar fångas upp i strategierna. Under första halvåret 2020 så
kommer arbetet konkretiseras. Handlingsplaner och aktiviteter kommer
att tas fram i nära samarbete regionens aktörer.

Regional bredbandskoordinator

Det regionala bredbandskoordinator-uppdraget har fortsatt under året.
Samverkan med länets kommuner har skett i olika frågor. Flera
erfarenhetsträffar har skett. Samverkan inom RSS har också skett med
framförallt fokus på kartläggning. En förlängning av projektet Jönköping
helt uppkopplat har beslutats så projektet kommer fortsätta under 2020.
Målet med projektet är att öka framdriften mot de regionala och
nationella bredbandsmålen.

Digitaliseringsrådet

Verksamhetsplan för 2020-2022 är framtagen och tar utgångsläge från
tidigare fokusområden. Verksamhetsplanen antogs på
kommundirektörsmötet i december. Verksamhetsplanen skall
kompletteras med ett samverkansavtal mellan Digitaliseringsrådet och
Kommunal utveckling. Samverkansavtalet jobbas fram under Q1 2020 och
verkar från Q2 2020. Samverkansavtalet skall reglera och tydliggöra
respektive organisations uppdrag samt identifiera lämpliga
samarbetsområden.

Utveckla den digitala
kompetensen i länets
kommuner

Digitaliseringsstrateg är på plats och förstärker vår organisation för att
kunna fånga upp och få ut kunskap inom digitaliseringen möjligheter.

Projekt – kartlägga
digitaliseringens effekter

Ett samarbete har inletts 2019 med Handelshögskolan i Stockholm,
Jönköping University och Jönköping Academy. Digitalisering i offentlig
sektor och digitalt kommunengagemang, med syftet att kartlägga de
effekter digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels
för interaktionen mellan invånare och offentlig sektor.

Under hösten har strategen bekantats sig med våra aktörer i regionen och
gjort en kartläggning över den digitala spelplanen som finns. En stor del
av arbetet har även lagt på arbetet runt vår Digitaliseringsstrategi.
Strategen tillhör ett nationellt nätverk där samverkan, kunskap och
hållbar digital utveckling står i fokus.

Intervjuer har genomförts med kommunala tjänstemän i forskningssyfte
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Aktiviteter

Analys
kring digitalt kommunengagemang. Hur går samtalen kring kommunen i
deras egna kanaler jämfört med andra kanaler? Utfallet av
forskningsrapporten presenteras under 2020.

Affärsutvecklingscheckar inom
digitalisering

Även under 2019 har det funnits checkar inom fyra olika områden att
söka i Jönköpings län. Av totalt 37 beviljade checkar har 11 st gått till
SME-företags digitalisering.

Prioriterade uppdrag:
Stärka den sociala ekonomin för att skapa ett hållbart samhälle och förbättrade
förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela länet
Aktiviteter

Analys

Projekt Nya stambanor

I avsaknad av ett samlat nationellt beslut om byggandet av nya
stambanor sker statens insatser, via Trafikverket, på de etapper som i den
nationella planen finns utpekade för byggstart. Inom ramen för projekt
Nya Stambanor kommer delprojektet Sträckningsvalsstudie Linköping –
Jönköping att genomföras. Projektledare för studien blir Region
Jönköpings län. Projektet pågår och till projektledningen har en
projektgrupp med representanter från närmast berörda kommuner
kopplats samt en referensgrupp där också övriga kommuner,
handelskammaren och länsstyrelsen ingår. Kontinuerlig samverkan sker
med Trafikverket. Delprojekt kommunikation har också kommit igång och
plan för både regionala och nationella kommunikationsinsatser har tagits
fram

Service på
landsbygden/kommersiell
service

Inom Kommersiell service har sexton särskilda driftstöd till
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen betalats ut på totalt ca 3,3
miljoner. De butiker som sökt stödet har alla beviljats då de uppfyller
kriterierna för stödet som till exempel när det gäller avstånd till andra
butiker, utbud och omsättning mm.
Stödet är ett välbehövligt stöd för dessa butiker.
I februari antog Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
den uppdaterade versionen av det Regionala serviceprogrammet.
Efter det har möten med partnerskap för det regionala
serviceprogrammet kommit igång. Partnerskapet leds av regionen och
deltagarna är tjänstemän från länets kommuner och från Länsstyrelsen.
Ett coaching-projekt som Landsbygdsmentorerna (ekonomisk förening)
har drivit har avslutats och ett nytt har påbörjats. För detta projekt delar
Region Jönköpings län kostnaderna med Länsstyrelsen. Mentorerna
besöker butikerna och ger rådgivning.
Som tidigare år har fyra kommuner i länet sökt och fått medel för
hemsändningsbidrag

Skapa en överenskommelse
mellan Region Jönköpings län
och länets organisationer inom
den sociala ekonomin

Samtal med berörda parter inom Region Jönköpings län, Folkhälsa och
Regional utveckling har påbörjats. Viktigt att vi går i takt och får till ett
avtal med civilsamhället som stärker helheten, både folkhälsa och tillväxt
inom den sociala ekonomin. Avtal med civilsamhället är en delstrategi
inom den regionala utvecklingsstrategin.

Socialt företagande

Projektledare och projektmedarbetare har rekryterats till projektet
”Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektet
startade under hösten och en styrgrupp för projektet har kallats samman.
En aktivitetsplan finns framtagen som är godkänd av styrgruppen.
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Kompetensförsörjning
Strategiska mål:
Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning
genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att
matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.
Framgångsfaktorer:
 Höjd formell utbildningsnivå i länet


Sänkt långtidsarbetslöshet



Sjunkande ohälsotal

Prioriterade uppdrag:
Verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser
Aktiviteter

Analys

Stärka och utveckla
arbetsmiljön i länet samt arbeta
mot en jämställd regional
tillväxt

Under det gångna året har Regional utveckling fokuserat på att dels vara
en förebild och visa på exempelmiljöer som kan inspirera samt stimulera
andra arbetsplatser att tänka på nya sätt och dels genom ett riktat arbete
för att stärka arbetsmiljön på olika sätt. I det första arbetet spelar de nya
lokalerna för Regional utveckling en viktig roll. Dessa lokaler kan konkret
och synligt visa på hur arbetsmiljön kan stärkas. Under hösten 2019 har
därför olika personer och organisationer besökt de nya lokalerna.
I det andra arbetet har det varit viktigt att framhålla betydelsen av en
fungerande integration och att mångfalden blir större på olika
arbetsplatser. En bättre integration och en ökad mångfald är gynnsamt
för ökad förståelse och respekt, samt leder till att nya perspektiv tillförs
ett företag. Det stärker och utvecklar också arbetsmiljö samt ett
inkluderande och jämställt arbetsliv. Det projekt som startades i
september 2019 innehåller två perspektiv som ligger i linje med
budgetens målsättning. Dels handlar det om att stärka
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet,
samt dels att främja utrikesfödda kvinnors företagande.

Utveckling av socialt
entreprenörskap i Jönköpings
län

Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län är ett led i att driva
på utvecklingen mot en mer jämställd regional tillväxt. Projektledare och
projektmedarbetare har rekryterats till projektet ”Utveckling av socialt
entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektet startade i augusti månad
2019. Projektet deltog på Stora sociala företagsdagen i Göteborg 7
oktober i form av att projektägaren bjöd in ett socialt företag,
”Jobbhjälpen”, som deltagare i ett seminarium. Genom en nära
samverkan med Coompanion kunde flera deltagare från Jönköpings län
delta i Göteborg. I projektet har det under hösten 2019 varit fokus på tre
inriktningar:
1. Öka medvetenheten hos det företagsfrämjande systemet gällande
socialt entreprenörskap.
2. Stärka aktörer så att de blir bättre på att paketera sin verksamhet,
utbildning i storytelling kommer vara en insats.
3. Synliggöra socialt entreprenörskap i länet. Projektet fortsätter under
2020 och kommer att ytterligare stärka regionens arbete med en

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

46(52)

Aktiviteter

Analys
jämställd regional tillväxt.

Stärka integrationsperspektivet
i kompetensförsörjningsarbetet

Projektledare har rekryterats till projektet ”Stärka
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet”.
Projektet startade den 2 september 2019. Under hösten har ett
analysarbete bedrivits där projektledaren har genomfört många
kartläggningssamtal med arbetsgivare från olika branscher i länet i syfte
att skapa en bild över i vilken omfattning integrationsperspektivet
genomsyrar dagens kompetensförsörjning, samt hur behovet av
kompetens ser ut. Kartläggningen har ett tydligt integrationsperspektiv.
Utifrån behovsunderlag kommer insatser och aktiviteter formas under
2020.

Främja utrikesfödda kvinnors
företagande

Projektledare har rekryterats till projektet ”Främja utrikesfödda kvinnors
företagande”. Projektet startade den 2 september 2019. Under hösten
2019 har ett analysarbete pågått utifrån ett individperspektiv och ett
organisationsperspektiv. Projektledaren har intervjuat både utrikesfödda
kvinnor som startat företag och utrikes födda kvinnor som skulle kunna
vara intresserade av att starta företag. En analys har också påbörjats av
det företagsfrämjande systemet när det gäller utrikes föddas möjligheter
att starta företag. Underlaget kommer att ligga till grund för framtagande
av relevanta aktiviteter och insatser som kan stärka måluppfyllelsen.
Projektet fortsätter under 2020 och kommer att stärka regionens arbete
med en jämställd regional tillväxt.

Prioriterade uppdrag:
Bredda utbudet på länets lärcentra
Aktiviteter

Analys

Lärcentra i alla länets
kommuner

Under det andra tertialet 2019 inriktades arbetet på att kartlägga hur
många kommunala lärcentrum som finns i länet. Sex av länets kommuner
har utvecklat tydliga lärcentra. Fem av dessa kommunala lärcentra är
kopplade till NITUS, Nätverket för kommunala lärcentra. Regional
utveckling har under denna kartläggning besökt de flesta kommuners
vuxenutbildningsenheter i syfte att föra en dialog om deras behov samt
hur Regional utveckling skulle kunna vara ett stöd för dem. Den
långsiktiga målsättningen är att det ska finnas lärcentrum i alla länets
kommuner.
I samband med processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi
har vikten av kommunala lärcentrum accentuerats. Under
Almedalsveckan genomfördes ett seminarium med fokus på smart
kompetensförsörjning. I detta seminarium poängterades vikten av
kommunala lärcentrum som motor för det livslånga lärandet.
Regional utveckling har under 2019 deltagit i flera träffar med
vuxenutbildningens länsrektorsnätverk och haft dialog kring ansökan om
statsbidrag för lärcentra. Vid dessa samtal har vikten av att kommunala
lärcentra i sitt utbud möter arbetsmarknadens behov fokuserats.
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Prioriterade uppdrag:
Förstärka och förbättra olika stöd till länets branscher och företag
Aktiviteter

Analys

Utveckla och förbättra stöd till
länets branscher och företag

Vikten av en god kompetensförsörjning är en angelägen fråga för
branscher och företag. Regional utveckling har därför under 2019 haft
möten med olika branschföreträdare i syfte att utveckla stöd och insatser
för olika kompetensförsörjningsmöjligheter. Även frågan om effektiva
strukturer för ökad validering har varit föremål för samtal. I samarbete
med Träcentrum, Nässjö, har ett projekt startat som fokuserar på att
utveckla modeller för kompetensutveckling för yrkesverksamma.
Möten har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och
Vuxenrektorer i länet. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har
möten hållits med fokus på att utveckla analys- och prognosarbetet samt
hur vi kan stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Dialog har
också genomförts med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Arbetslivets
behov av yrkeshögskoleutbildning har kartlagts och samråd med YHanordnare har genomförts.
En rapport ”Kompetensförsörjning i Jönköpings län” har tagits fram
tillsammans med Tillväxtverket som fokuserar på fem branscher i länet
med särskilt stora utmaningar när det gäller kompetensbrist. Rapporten
är också framtagen med ett syfte att leverera en analysmodell som kan
användas av andra regioner i sitt analysarbete.
Under oktober hölls en arbetsmarknadsprognoskonferens för länets
Studie- och yrkesvägledare och vägledare på Arbetsförmedlingen.
Konferensen gjordes i samverkan med Arbetsförmedlingen. Konferensen
genomförs årligen.
RU är medfinansiär i ett ESF-projekt, ”Räkna med mig” som har beviljats
under hösten med start under januari 2020. Målet är att skapa en modell
som länets kommuner kommer att kunna arbeta efter när det gäller att
stärka individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Projekt som fokuserar på
kompetensutveckling av
yrkesverksamma

Arbete för att stödja kompetensutveckling för yrkesverksamma samt
ökad samverkan mellan företag och akademin har Fokuserats under 2019.
Samtal har bland annat förts med Träcentrum kring några olika projekt
som fokuserar på att utveckla modeller för att ta tillvara
valideringsaktiviteter genom att bygga på dessa aktiviteter med
kompetensutveckling för yrkesverksamma, samt att stärka samverkan
med akademin. Ett projekt inom regionalfonden har beviljats under
hösten med start efter årsskiftet där Regional utveckling är medfinansiär.
Projektet ”InsTrä” har som syfte och mål att skapa en modell/struktur för
flexibla utbildningsmöjligheter efter validering. RU har samverkat med ett
nationellt ESF-projekt ”En värld av möjligheter” som drivs av Hotell- och
restaurangfacket. Projektet arbetar med kompetensutvecklingsinsatser
för anställda i branschen. Under hösten har ett projekt beviljats med
regionala utvecklingsmedel för att främst locka hit holländare med hälsooch sjukvårdskompetens. Regional utveckling tillsammans med HR och
intresserade kommuner i länet kommer att delta på jobbmässan i
Houten, ”Emigration Expo”.
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Prioriterade uppdrag:
Vara pådrivande i arbetet med omlokalisering av myndigheter till länet
Aktiviteter

Analys

Omlokalisering av myndigheter

Under det gångna verksamhetsåret har målsättningen om fler statliga
myndigheter till länet fokuserats på ett tydligt sätt i och med att
regeringen förlade ett av sina regeringssammanträde till Jönköping. I
samband med detta regeringssammanträde fick regionala politiker tillfälle
att träffa regeringen och bland annat framföra vikten av fler statliga jobb
till länet.

Ny nationell utbildning till
regionen

Ett arbete har inletts med fokus på att stödja Jönköping Universitys (JU)
planer på att etablera en tandläkarutbildning vid högskolan. Regional
utveckling har tillsammans med JU aktivt arbetat med att politiskt
förankra ambitionen om en tandläkarutbildning vid JU. Bland annat har
ett seminarium tillsammans med länets riksdagsledamöter och
regionpolitiker anordnats. Även ett seminarium i Almedalen har
genomförts. Under hösten hade också Regional utveckling besök av två
riksdagsledamöter från riksdagens utbildningsutskott. Då fokuserades
också värdet av en ny tandläkarutbildning vid JU.

Internationellt samarbete
Strategiska mål:
Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet,
bidrar till hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige
och andra länder för en hållbar utveckling på en global marknad.
Framgångsfaktorer:
Antalet direktinvesteringar ökar
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Tillsammans med länets kommuner har arbetet med att systematisk
synliggöra länet inom några fokusområden, som är desamma som inom
smart specialisering. Region Jönköpings län har i samarbete med Business
Sweden arbetat aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till
länet. Den regionala strukturen har också med fördel använts för några
nationella förfrågningar som vi hanterat tillsammans med kommunerna. I
samarbete med Business Sweden har också ett arbete med att visualisera
tillgängliga siter initieras. Det baserar sig på GIS och är ett oerhört
effektivt sätt att sälja in tillgänglig mark för etableringar.

Framgångsfaktorer:
Andelen exporterande företag ökar
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar inom
internationalisering

Även under 2019 har det funnits checkar att söka i Jönköpings län. Av
totalt beviljade 37 checkar har 13 gått till SME-företags
internationalisering.

Be Global 2.0

Under 2019 har det första strukturfondsprojektet av Beglobal avslutats
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Aktiviteter

Analys
samtidigt som fortsättningsprojektet som pågår fram till 2022-04-30
inletts. I det nya projektet kommer man lägga större vikt vid urval av
företag för att få än fler företag som tar stora kliv på exportmarknaden. I
projektet erbjuds företagen individuell coachning samt olika former av
kompetensutveckling bl.a. i form av seminarier och gruppaktiviteter. Efter
sommaren ägde en kick-off rum där ett 30-tal företag deltog under ett
dygn, som innehöll såväl gemensam kompetensutveckling och inspiration
som individuellt arbete under projektledningens stöttning. Fram till år
2022 är målet att ha haft med minst 50 SME-företag i som coachats i syfte
att sälja på internationell marknad. Men minst det dubbla ska ha nåtts
och deltagit i de öppna aktiviteter som anordnas av projektet.
Projektet är nära kopplat länets arbete med
Internationaliseringscheckarna samt länets Regionala Exportsamverkan
(RES).
Inom RES arrangerades under våren en större offentlig samling med över
100 deltagare i anledning av Storbritanniens utträde ur EU som sen
följdes upp med workshops under Business Swedens ledning. Seminariet
var mycket välbesökt med medverkan från Kommerskollegium samt fd.
finansministern Anders Borg.

Verktyg för regional utveckling
Strategiska mål:
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom
en strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad
samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete,
strategiska satsningar inom målområdena samt riktade projektutlysningar.
Framgångsfaktorer:
Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras
Prioriterade uppdrag:
Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras
Aktiviteter

Analys

Gemensamt ledningssystem

Arbete fortgår enligt plan och hanteras inom regional utveckling. Stäms
av med gruppen för kommundirektörer.

Framgångsfaktorer:
Analysarbetet utvecklas
Aktiviteter

Analys

Utveckla analysarbetet

Arbete med rekryteringar har pågått under året. En GIS-ingenjör är
rekryterad och startar i januari 2020. Rekryteringen av en analytiker
avbröts och tas upp igen under 2020. I kommande handlingsplan till den
regionala utvecklingsstrategin är ett proaktivt analysarbete och
omvärldsbevakning prioriterat. Tillgång till geodatasamverkan
genomförd.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

50(52)

Framgångsfaktorer:
Riktade projektutlysningar genomförs
Aktiviteter

Analys

Riktade projektutlysningar

Arbetet hänger tätt samman med framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin, kopplade handlingsplaner samt
finansieringsstrategin. Det statliga systemet NYPS kommer att fungera
som portal där utlysningar kommer ske genom Tillväxtverkets Min
ansökan.

Finansieringsstrategi

Arbetet är igång och beslut planeras tas i regionstyrelsen under våren
2020.

Hållbarhet
Strategiska mål:
Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till
boende, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och
ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv
för alla.
Framgångsfaktorer:
Utifrån den regionala utvecklingsstrategin stärka arbetet med hållbarhet inom
länet.
Aktiviteter

Analys

handlingsplan för att integrera
och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet

Handlingsplanen är framskriven och presenterad på nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö juni 2019. Planen har integrerats i arbetet med att
ta fram regionala handlingsplaner kopplade till den regionala
utvecklingsstrategi 2019-2035.

Agenda 2030

Agenda 2030 har integrerats i den beslutade regionala
utvecklingsstrategin (RUS) 2019-2035. Indikatorer som mäter Agenda
2030 olika målområden är inkluderade i RUS. Inom Region Jönköpings län
pågår arbete med att visa hur olika verksamheters arbete bidrar till
Agenda 2030 och de globala målen. Agenda 2030 har varit en viktig
utgångspunkt när det nya hållbarhetsprogrammet utvecklats. Regional
utveckling ingår i arbetet och en GAP-analys har tagits fram. Externt
arbetar även RJL och Länsstyrelsen tillsammans mot kommunerna för att
informera, utveckla och bidra till att utveckla kommunerna för att uppnå
Agenda 2030´s mål. Tre gemensamma träffar har ägt rum under 2018 och
2019. Ytterligare en träff har planerats och kommer genomföras i januari
2020. Ytterligare planering pågår för en fortsatt samverkan med
länsstyrelsen. Regional utveckling, Miljöenheten, Folkhälsa, Qulturum
deltar i detta arbete tillsammans med Länsstyrelsen.

Utvecklingsprojekt

FASTR - Projektets syfte är att tillsammans med länets kommuner,
kommunala bolag, energibolag, små- och medelstora företag, Region
Jönköpings län samt länets medborgare ge Jönköpings län bättre
förutsättningar till att nå prioriteringen om en fossiloberoende
fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050.
Projektet genomförs av Energikontoret Norra Småland. Under året har
projektet bl.a. startat ett upphandlingsnätverk inom länet för att utveckla
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Aktiviteter

Analys
deltagarnas förmåga att genomföra klimatsmarta upphandlingar av
fordon och transporttjänster. Deltagarna har även genomgått utbildning
om förnybara drivmedel. FASTR har även stöttat i anskaffning av
biogassymboler och text som nu finns på regionens nyinköpta
biogasfordon och även stadsbussarna.

Livsmedelsstrategi för
Jönköpings län

Arbetet med handlingsplaner för livsmedelsstrategins fem områden har
startat. Dialogmöten och workshops med specifika målgrupper och
länsövergripande grupper har genomförts runt om i länet. Syftet har varit
att samla in material till handlingsplanerna, ringa in behov och
utmaningar hos olika led i livsmedelskedjan, förankra livsmedelsstrategin
och skapa engagemang för det fortsatta arbetet. Ett särskilt fokus har
lagts på den kommunala nivån. I samarbete med styrgruppens
organisationer har en rad events med koppling till livsmedelsstrategin
anordnats, t.ex. flera seminarier om mat och klimat under länets
klimatvecka, seminarium om validering och kompetensutveckling inom
besöksnäringen etc. En kommunikationsplan har tagits fram och en
Facebook-sida har startat. Erfarenhetsutbyte med andra län har skett
kontinuerligt.

Etablering av Grön mack i länet Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under
året och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås.
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan
och kontakt i frågan sker löpande.
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Inledning
IT-centrum har det samlade ansvaret för all IT i Region Jönköpings Län. I ett nära samarbete
med kunderna medverkar IT-centrum till att regionens verksamheter utvecklas och stöds med
bra IT-lösningar. IT-centrum finns i Jönköping, Eksjö och Värnamo, och har ca 200
medarbetare. Arbetet bedrivs enligt ett ledningssystem kallat Vägvisaren, som sedan 2001 är
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.
Verksamhetens efterfrågan på IT-centrums tjänster har ökat markant under de senaste åren,
och detta har fortsatt under 2019. Region Jönköpings Läns riktlinje för styrning av utveckling
och förvaltning av IT-lösningar har skapat bättre förutsättningar för IT-centrum att göra rätt
prioriteringar utifrån programstyrgruppernas och IT-styrgruppernas beslut och prioriteringar.
Ett stort antal utvecklingsprojekt har genomförts under 2019. Här kan bland annat nämnas två
stora uppgraderingar av Cosmic, förberedelser och införande av nya funktioner inom Cosmic
så som den mobila lösningen Nova, beställnings- och svarssystemet BoS, samt självservice
och digitala frikort. Vidare införande av en ny version av OP/IVA:s system Metavision.
Flera stora projekt inom Länstrafiken pågår, vilka bland annat syftar till att införa en ny
biljett- och betallösning. IT-centrum har arbetat med IT-lösningar till de ny- och
ombyggnationer som pågår. Därutöver kan nämnas arbete med nya intranätet med kopplingar
till relevanta dokument och nationellt kliniskt kunskapsstöd. Flertalet projekt av mer teknisk
karaktär har genomförts, där införande av Windows 10 och en förbättrad
övervakningshantering kan nämnas.
Samarbetet inom Kundgrupp Cosmic har förstärkts, med anledning av den väsentliga
utvecklingssatsning som samtliga kunder i kundgruppen ställt sig bakom. Även samverkan
inom Inera och med länets kommuner har fortsatt och förstärkts under året.
Internt har IT-centrum fortsatt pågående förbättringsarbeten, vilket bland omfattar ett
förbättrat arbetssätt som bygger på agila (”Lean”) principer. Förbättringsarbetet har påvisat
mätbart högre leveransförmåga, ökad genomströmning av ärenden och nöjdare medarbetare.
IT-centrums Kundcenter förärades under hösten med branschutmärkelsen "Sveriges bästa
servicedesk", vilket kan ses som kvitto på att hårt arbete med ständiga förbättringar av
arbetssätt, arbetsflöden och tydlighet i medarbetarskap och ledarskap bär frukt. Detta stärks
också av resultatet i medarbetar- och säkerhetsenkäten, som visar på bra resultat.
IT-centrums samlade kundindex sammanfattar alla de kundmätningar som gjorts i olika delar
av organisationen under hela 2019, visar att IT-centrums kunder generellt är mycket nöjda
med IT-leveransen.
IT-centrum har under året arbetat intensivt och fokuserat med rekrytering av rätt personer för
såväl utökningar, ersättningar och konsultväxlingar där så varit möjligt och långsiktigt klokt.
Under året har 39 rekryteringar slutförts. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har pågått enligt
plan.
IT-centrum redovisar en budgetavvikelse -6,5 mkr.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Antal mätetal som
är uppfyllda

2019-12-31

Andel

2018-12-31

Andel

5

63%

4

57%

1

14%

2

29%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda
Antal mätetal som
inte är uppfyllda

3

Antal mätetal som
mäts

8

37%

7

IT-centrum har totalt 25 mätetal fördelade över de fem perspektiven. 80% av målen är
uppfyllda eller delvis uppfyllda, fem mål har inte nått måluppfyllelse. Det handlar om att
antalet driftsavbrott på beredskapssystem med kundpåverkan varit över målvärdet,
standardbeställningar som inte levererats inom utlovad tid, en något ökad sjukfrånvaro
jämfört med föregående år, tjänsteresor med poolbil som ökat då privatbil använts i mindre
omfattning, samt att det ekonomiska resultatet för helår är -6,5 mkr.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Genomföra projekt och förstudier utifrån
eSPIRs prioriteringar

Aktiviteter kopplat till eSPIR:s gemensamma program för
samverkan inom eHälsoområdets IT-lösningar har under
året pågått enligt beslut och plan. IT-centrum har t.ex.
arbetat med följande:

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



Breddinförande av e-remisser på Region Jönköping
läns alla vårdenheter pågår. Arbetet fortlöper bra
och överföring av e-remisser genomförs både till
region Östergötland och till Region Kalmar.



Projekt för automatisering av rapportering till
kvalitetsregister har fått ett något förändrat läge
då eSPIR beslutat att analysera om något
kvalitetsregister inom INCA är lämpligare än
bröstcancerregistret att integrera som första
register.



Projektet Formulärtjänst pågår för att möjliggöra
dialog med patienten via formulär på 1177.se.

IT-centrum har under året arbetat mycket aktivt för att
genomföra de beslut och prioriteringar som fattats i
programstyrgrupp eHälsa och underliggande IT-styrgrupper.
Vad gäller Cosmic har två stora uppgraderingar med
tillhörande nya funktioner införts under året. Projekt pågår
för införande av Cosmic BoS (modul för beställningar och
svar som ersätter Evrys ROS), breddinförande av Cosmics
eBesök, införande av säker inloggning till Cosmic, tekniska
förberedelser för införande av Cosmics mobila lösning
Nova, samt översyn av ramverkskonfigurationen i Cosmic.
Införande av en IT-lösning som ska användas för uppföljning
av primärvårdsindikatorer i primärvården (Medrave) pågår,
samt införande av en ny version av OP/IVA:s huvudsystem
MetaVision. Flera projekt pågår även kring upphandling och
uppgraderingar av vårdens IT-lösningar för Vidare har flera
uppgraderingar genomförts av bland annat Cytodose,
Obstetrix och Comprima.
Under året har det också införts digitala frikort, och
införande av självservice med elektroniskt
högkostnadsskydd och betalfunktion pågår. Ytterligare
informationsmängder främst inom barnhälsovården till

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
Journalen och NPÖ har införts, liksom olika möjligheter till
digitala vårdmöten inom såväl Region Jönköpings län som
tillsammans med länets kommuner. Dessutom införande av
en triageringslösning som ska hjälpa vårdpersonal att lotsa
barn och ungdomar med psykisk ohälsa till rätt vårdnivå
(BCFPI).

Strategiska mål:

IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
Framgångsfaktorer:

Bidra till verksamhetens måluppfyllnad
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

3,8

3,6

Mätningen görs genom enkätfrågor till systemförvaltare.
Under 2019 har fler system inkluderats i mätningen.

Kvalitet i
systemförvaltning

Resultatet har stor spridning där många system ges höga
betyg, men några ges låga betyg. Generellt finns då en
koppling till de nödvändiga prioriteringar som behövt göras
under året, vilka inneburit att aktuella system inte
prioriterats i den utsträckning som systemförvaltare
önskat. Mätningen görs i skala 1-5.
3,8

4,5

Kvalitet i projekt

IT-centrums kunder är generellt nöjda med genomförda
projekt. Nöjdheten har förbättrats ytterligare genom den
tydligare styrningen från de IT-styrgrupper som inrättats
utifrån riktlinjen om styrning av utveckling och förvaltning
av IT-lösningar.
Mätetalet är ett medelvärde av skattningar som gjorts av
projektbeställare efter genomförda projekt, och ligger
inom skalan 1-5. Varje projektbeställare avgör själv vid
projektstart vilka kriterier projektet ska utvärderas från.

Aktiviteter

Analys

Stödja satsningar på innovation och
återanvändning av redan framtagna lösningar

Återanvändning är en grundbult i arbetet med arkitektur
och återanvändningsaspekten analyseras alltid vid
framtagandet av nya tjänster. Satsningar på innovation
följer beslut i enlighet med fastställd riktlinje för styrning av
utveckling och förvaltning av IT-lösningar.

Framgångsfaktorer:

Möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten
Aktiviteter

Analys

Medverka i arbetet med plan för att möta
verksamhetens analysbehov (BI-strategi).

Denna aktivitet genomförs tillsammans med delar av
regionledningskontoret. I dialog med dem kommer detta
arbete att påbörjas under våren 2020.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys

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

Riktlinjen för styrning av utveckling och förvaltning av ITlösningar pekar tydligt på IT-styrgruppernas ansvar för
effekthemtagning vid införande av nya IT-lösningar. ITcentrum arbetar kontinuerligt med att stödja ITstyrgrupperna i detta arbete. Ett exempel är den analys
med metoden tjänsteresa som genomförts åt Länstrafiken
inom ramen för programmet Nytt teknikhus. Ett annat är
det kontinuerliga arbetet med referensgrupper i
införandeprojektet för Cosmic BOS.

Framgångsfaktorer:

Ändamålsenliga och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

17

22

IT-centrum har haft 22 driftsavbrott med kundpåverkan på
beredskapssystem under året, vilket är över målvärdet.
Varje störning har analyserats i en händelseanalys och
förbättringsåtgärder har vidtagits.

Antal oplanerade
driftsavbrott med
kundpåverkan på
beredskapssystem

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med minskade
inloggningstider

Arbetet med att minska inloggningstiderna pågår
kontinuerligt.
Inloggningstider påverkas bland annat av åldern på
hårdvara i datorer, samt på nätverkskapacitet och annan
infrastruktur. Utbyte till modernare utrustning parallellt
med övergång till Windows 10 förbättrar
inloggningstiderna, vilket säkras med tekniska analyser och
mätningar.

Kontinuerlig utveckling av IT-säkerheten

Ett flertal arbeten inom IT-säkerhetsområdet har
genomförts under 2019. Bland dessa kan nämnas projekt
för att förbättra hanteringen av priviligierad åtkomst till ITsystem, projekt för att förbereda införande av central
behörighetsstyrning, liksom nya etapper inom projektet för
införande av automatiserad övervakning av system och ITmiljöer. Förbättringsarbeten har genomförts i flera
komponenter i regionens åtkomstlösningar.
Därtill har en förstudie genomförts med syftet att skapa en
bättre hantering av operativa IT-säkerhetsfrågor genom
införande av best-practice-konceptet "SOC" - Security
Operating Center. Som ett komplement har en gruppering
skapats tvärs över IT-organisationen, "CoP IT-säkerhet",
med syftet att sprida kunskap och erfarenheter inom ITsäkerhetsområdet internt.

Införande av en framtidsinriktad arbetsplats
med Windows 10

IT-centrum, Verksamhetsberättelse

Inom Region Jönköpings Län och IT-centrum pågår sedan
2017 införande av ett nytt operativsystem, Windows 10.
Införandet ska slutföras våren 2020. Projektet har under
året haft ett ansträngt läge med risk för försenad tidplan
och därmed risk för fördyrningar i form av ökade
supportkostnader och ökade förvaltningskostnader, om inte
8(21)

Aktiviteter

Analys
Windows7-plattformen kan avvecklas enligt plan. Riskerna
har uppstått därför att omfattningen, d.v.s. antalet
verksamhetssystem som verksamheterna vill fortsätta
använda på Windows 10-plattformen, varit rörlig. Vissa
verksamhetssystem eller viss utrustning har inte heller varit
klara för Windows 10. IT-centrum har arbetat hårt
tillsammans med berörda verksamheter för att mitigera
dessa risker.
Projektet har arbetat i ett mycket högt tempo under
hösten. Utrullning genomfördes då med ca 700 migrerade
datorer i veckan. Vid årets utgång hade 10216 av ca 14300
datorer uppgraderats. Restplaner har tagits fram för de
datorer som av olika anledningar inte kunnat migreras än,
med målet att samtliga kvarvarande datorer ska hanteras
under Q1 2020.

Genomföra projekt och förstudier utifrån
programstyrgrupp Stödsystem och teknisk
plattforms samt styrgruppers prioriteringar
och planering

IT-centrum, Verksamhetsberättelse

IT-centrum har under perioden genomfört/arbetat bland
annat med följande leveranser:


Utveckling av nytt intranät



Genomförande av projekt och utredningar inom
Länstrafikens program Nytt Teknikhus, såsom
införande av nytt biljett- och betalsystem,
kundportal, appar, samt tekniklösningar till bussar
och tåg



Förberedelser för införande av centraliserad
behörighetshantering



Övergång till Windows 10



IT-komponenter till decentraliserad läkarutbildning



Digital möteshantering för politiken



Införande av ny beslutsstödsplattform (Diver
Spectre)



Framtagande av kvalitetsindikatorer till SKL



Etablering av plattform för lärande och kompetens
(LMS)



Uppgradering av Synergi och Raindance



Avveckling av CallPilot



Hantering av fakturaunderlag för
utomlänsfakturering



Projekt för kontinuitetssäkring av SITHS för att
hantera förändringar i nationella SITHS
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Strategiska mål:

God förmåga att möta ändrade förutsättningar
Framgångsfaktorer:

God strategisk utblick
Aktiviteter

Analys

Aktivt delta i strategiska samverkansforum
nationellt, regionalt och lokalt

De viktigaste samverkansforumen, där IT-centrum
prioriterat deltagande, är:

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

IT-centrum, Verksamhetsberättelse



Ineras programråd



Ineras nationella arkitekturråd



Kundgrupp Cosmic och dess beredningsråd



SLIT (Forum för Sveriges regioners IT-direktörer)



eSPIR (program i Sydöstra sjukvårdsregionen för
samverkan inom eHälsa)



eHälsorådet (samverkan med de 13
länskommunerna inom eHälsoområdet)



Ineras samverkan inom eKlient (PC och
klientplattform)

IT-direktören är ordförande för Ineras programråd. Lokalt
bereds frågor till/från Inera i styrgrupp Gemensamma
eHälsotjänster, alternativt i Programstyrgrupp eHälsa.
Chefsarkitekten deltar aktivt i regionernas arkitekturråd,
och flera medarbetare ingår i referensgrupper för olika
projekt och aktiviteter hos Inera. Införande av Ineras
tjänster har pågått enligt plan.

10(21)

Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Verka för god samverkan med länets
kommuner

IT-centrum deltar via IT-direktör i eHälsorådet, och bedriver
aktiviteter i enlighet med de beslut som fattas där. Bland de
pågående aktiviteterna kan nämnas framtagandet av en
gemensam handlingsplan inom eHälsa, upphandling och
införande av en digital plattform för ungdomsmottagningar,
samt planering för införande av Journalen via nätet för
kommunerna.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

98 %

Avtalstrohet inköp

IT-centrum följer Region Jönköpings Läns process för köp
av varor och tjänster, vilket ger hög måluppfyllelse.

Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med framtagande av
regiongemensamma, IT-relaterade avtal
(upphandling)

Under året har ett flertal upphandlingar genomförts eller
påbörjats för såväl varor som tjänster:

IT-centrum, Verksamhetsberättelse



Audio/video



Dikteringsutrustning



Kommunikationsutrustning inklusive
telefoniplattform, abonnemang samt larm och
anrop



Kontors- och etikettskrivare (i samarbete med
Region Östergötland)



Mobiltelefoner samt surfplattor



Tjänster för Identifiering och signering
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Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-20 %

-50,2 %

Ett systematiskt arbete med information kring resepolicy
på APT och uppföljning i respektive fall har påverkat
tjänsteresor med egen bil positivt.

-10 %

14,3 %

IT-centrums verksamhet ökar, vilket påverkar behovet av
tjänsteresor. Under året har det dessutom krävts extra
insatser av support på plats kopplat till utrullningen av
Windows 10. Ett aktivt arbete med att minska
användningen av privat bil vid tjänsteresor påverkar
dessutom behovet av användning av poolbilar.

10

7,5

Under året har en gas- och bensinhybrid samt en bensinoch elhybrid bytts ut till två rena elbilar vilket gör att
bensinförbrukningen minskar. IT-centrum jobbar
kontinuerligt med att följa upp att bilarna tankas med det
mest miljövänliga bränslet (ex etanol i stället för bensin),
vilket ger resultat.

0%

-44 %

Tjänsteresor med flyg inom IT-centrum sker mycket
restriktivt och prövning görs i varje enskilt fall.

0%

-100 %

Resor med flyg sker mycket restriktivt på IT-centrum.
Under året har inga utrikesresor med flyg skett.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)

Koldioxidutsläpp
(koldioxidekvivalent
er)

Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg
Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg

Aktiviteter
Vi ska arbeta med hållbart resande.

Undanröj tekniska hinder för webb- videooch telefonmöten (handlingsplan reseanalys)

Analys
IT-centrum har arbetat aktivt med videomöten som
alternativ till resande, både för nationella, regionala och
lokala samarbeten. En kort utbildning i våra videotjänster
har erbjudits IT-centrums medarbetare. Tjänsteresor har
företrädesvis gjorts med tåg eller IT-centrums långleasade
tjänstebilar. På Datorgatan har det arbetats med praktiska
frågor för att gynna cyklande såväl i tjänsten som till/från
arbetet.
Arbete har gjorts tillsammans med systemägare och
systemförvaltare med att förtydliga användarinformation
och fånga problemsituationer. En del tekniska problem har
identifierats och hanterats tillsammans med leverantör.
Livscykelhantering av videoutrustning i konferensrum och
MDK-rum har genomförts under året. Användarna upplever
den nya utrustningen som enklare att använda.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Strategiska mål:

Samlat IT-ansvar
Framgångsfaktorer:

All IT i Regionen Jönköpings län ska hanteras av IT-centrum
Aktiviteter

Analys

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

IT-centrum deltar aktivt i arbetet i IT-styrgrupperna i
enlighet med riktlinjen för styrning av utveckling och
förvaltning av IT-lösningar. I syfte att skapa en översikt över
den utveckling och förvaltning, som på kort och lång sikt ska
levereras av IT-centrum till samtliga verksamhetsområden
inom regionen, har en masterplan tagits fram. Under
hösten har ett arbete bedrivits tillsammans med ITstyrgrupperna och programstyrgrupperna för att
kvalitetssäkra masterplanen inför 2020.
För att skapa en god transparens för verksamheten i
innehållet i de tjänster som levereras har IT-centrum en
tjänsteorienterad styrning av leverans och ekonomi. Ett
kontinuerligt arbete pågår med att tydliggöra innehållet i
varje tjänst.

Framgångsfaktorer:

Rätt leveranser genom effektiva processer och klokt resurstänkande
Mätetal

Målvärde
4

Resultat
4

Analys
IT-centrums samlade kundindex (resultat 4,0)
sammanfattar de kundnöjdhetsmätningar som gjorts i olika
delar av organisationen de senaste 12 månaderna. Det
handlar t ex om utvärdering av ett antal levererade projekt
och förvaltningsinsatser mm som viktas och sammanvägs
till ett resultat mellan 1-5.

Samlat kundindex

Utvärdering av förvaltningen genomförs årsvis. Detta
mätetal tas då fram genom systemförvaltares skattning
(större system) av den förvaltning som IT-centrum
levererat under året.
IT-centrum konstaterar att kunderna generellt är nöjda
med insatserna, så långt fångat i olika typer av mätningar,
även om det finns delar inom systemförvaltningen som
behöver förbättras (se ovan). Det finns samtidigt en
medvetenhet om att efterfrågan på IT-centrums tjänster är
långt större än vad leveransförmågan är i flera delar, vilket
ibland medför en längre väntan på en IT-lösning än vad
kunden skulle önska. IT-centrum har arbetat strukturerat
och fokuserat med att kontinuerligt förbättra
leveranskapaciteten, bland annat genom förbättrade
arbetssätt och rekrytering i enlighet med budget.
95 %

98,8 %

Incidenter
påbörjade inom
avtalad tid
IT-centrum, Verksamhetsberättelse

En fortsatt strukturerad uppföljning av incidenthanteringen
gör att IT-centrum når målet. Det finns resursutmaningar i
vissa grupper som hanteras löpande.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

23

24

IT-centrum jobbar strukturerat med uppföljning av
incidenter för att incidenter ska avslutas i tid. Ett ansträngt
resursläge i delar av organisationen, inte minst under
utrullningen av Windows 10 har, skapat ökade utmaningar
under slutet av året. Omprioritering och andra åtgärder har
gjorts i respektive grupp.

200

155

Systematiskt arbete med incidenter inom IT-centrum gör
att det totala antalet öppna incidenter hålls på en rimlig
nivå och under målvärdet.

90 %

78 %

Svarstider i kundcenter påverkas av såväl frisknärvaro som
antalet samtidigt inkommande samtal. Kundservice ITvårdtjänster har varit underbemannad under delar av året,
vilket påverkar resultatet. Åtgärder för att hålla rätt
bemanning har gjorts löpande under året.

98 %

92 %

Resultatet har försämrats under slutet av året på grund av
en ökad belastning kopplad till Windows 10 parallellt med
resursbrist inom vissa funktioner, vilket krävt prioritering
och förlängda leveranstider. Prioritering har gjorts så att
nybeställningar prioriterats före avbeställningar.

86

198

IT-centrum mottar ca 60 000 beställningar per år och
andelen beställningar som levereras inom utlovad tid är
hög (se leveransprecision ovan). I syfte att ytterligare öka
kundnöjdheten har detta mål tillkommit, som sätter fokus
på att även de ärenden som inte levereras inom utlovad tid
blir hanterade. Målbilden på årsbasis är satt till 86, vilket är
ett medvetet högt ställt mål.

Incidenter
avslutade i rimlig tid

Incidenter totalt
antal öppna
Svarstider i
kundcenter

Standardbeställning
ar leveransprecision

Antal
standardbeställning
ar som ej är
levererade inom
avtalad tid

Ett intensivt och systematiskt arbete med uppföljning av
beställningar har genomförts under året, samtidigt har
resursbrist på Kundservice IT-vårdtjänster och högt tryck
på skrivarleveranser påverkat siffrorna negativt.
Resursfrågan har hanterats med extra förstärkning och
skrivarleveranserna har taktats med Windows 10utrullningen.

IT-centrum, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning
Framgångsfaktorer:

Ständiga förbättringar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

8

8

IT-centrum genomför ständiga förbättringar i arbetssätt
och processer, vilket avspeglas i ett grönt mätetal.
Mätetalet är en sammanvägning av skattningar som görs
av de processgrupper inom IT-centrum som ansvarar för
processernas utveckling. Exempel på parametrar som
utvärderas är processens etableringsgrad, kvaliteten hos
styrande och redovisande dokument och
avvikelsehantering. Skalan är 0-10.

Kontinuerlig
verksamhetsutveckl
ing

Bilden stämmer väl överens med den återkoppling som ges
vid externa kvalitetsrevisioner som genomförts under året.
2,7

3,1

Ökad
projektmognad för
högre kvalitet i
projekt

IT-centrum genomför årligen en projektmognadsanalys
(Svenskt Projektindex), som för 2019 visar att
projektmognaden totalt sett ökad betydligt sedan förra
året. Framför allt bedömningen av den ekonomiska och
strategiska styrningen har ökat. Den gemensamma
prioriteringen som görs i IT-styrgrupperna och ökad
förståelse för ekonomin bidrar. Ett övergripande
kontinuerligt förbättringsarbete inom alla delar av ITcentrum påverkar projektmognaden generellt.
Mätetalet har skalan 0-5, och i en benchmarking mot såväl
andra regioner som andra IT-organisationer är IT-centrums
resultat väsentligt högre än snittet.

5

Mätetalet har inte kunnat mätas för 2019.

Ökad
arkitekturmognad
för att minska
komplexiteten
90 %

79 %

Hantering av
synergiärenden

IT-centrum, Verksamhetsberättelse

Synergiärenden hanteras i flera delar av organisationen.
Analyser har visat att många av de ärenden IT-centrum
hanterar i Synergi antingen ska hanteras av andra
enheter/roller i Region Jönköpings Län (ofta systemägare)
eller hanteras dubbelt i andra system (incidenter och
problem). Arbete med rutiner för att hänföra ärenden till
rätt enheter/roller eller andra processer på IT-centrum har
genomförts och har gett resultat.
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Aktiviteter

Analys

Fortsatt förbättringsarbete kopplat till det
införda arbetssättet inom förvaltning (agil
metodik)

IT-centrum arbetar sedan flera år tillbaka med agila
metoder (lean) för att höja effektiviteten och undvika
tidstjuvar. Förvaltningsgrupperna har under året
kontinuerligt arbetat med kompetensspridning för att
bredda kompetensen och därmed minimera
nyckelpersonsberoende, med gott resultat.
Införande av den agila metodiken har under året även
genomförs på enhet Lokal IT-service. Man har infört dagliga
gemensamma morgonmöten med bl.a. fördelning av
dagens arbete, samt uppföljning av rapporter kring
inrapporterade incidenter och beställningar. Utfallet av det
förändrade arbetssättet är mycket positivt, och ytterligare
förbättringar genomförs 2020.

Upprätthålla IT-centrums ISO-certifikat

IT-centrum genomförde planenligt, med hjälp av extern
revisor, en omrevision enligt ISO9001 under hösten med
mycket gott resultat. Revisorn ger IT-centrum goda vitsord i
arbetet med ledningssystemet för att förverkliga
verksamhetens mål.

Framgångsfaktorer:

Professionell kunskapsorganisation med framtidssäkrad kompetens
Aktiviteter

Analys

Genomföra strategisk analys av framtida
kompetensbehov

Strategisk analys av kompetensbehovet i ett nuläge, samt
på flera års sikt, genomfördes i början av 2019 och är
dokumenterad i en kompetensförsörjningsplan.
Kompetensförsörjningsplanen ligger till grund för det
fortsatta arbetet med rekrytering, kompetensutveckling,
samt bemanningsplanering.
IT-centrum kommer fortsättningsvis att genomföra en
strategisk kompetensförsörjningsanalys en gång om året
enligt årshjulet, samt fortsätta arbeta operativt med planen
som stöd.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Aktiviteter

Analys

Rekrytering i enlighet med budget

IT-centrum har fortsatt att arbeta fokuserat med
rekryteringar enligt plan och budget för 2019. Det handlar
både om utökning av resurser och ersättningsrekryteringar.
Under året har IT-centrum gjort klart 39
rekryteringsärenden. 12 pågående rekryteringsärenden
flyttas med till 2020 för fortsatt arbete.
Även om det är stort fokus på rekrytering, har IT-centrum
inte gått i mål med rekryteringar i den takt som behövts och
som det finns budget för. Detta beror på att IT-branschen är
extremt het, vilket inneburit svårigheter att rekrytera
tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens, och
också att komma hela vägen i mål med rekryteringar, t ex
gällande lön.
IT-centrum arbetar mycket aktivt med att vara en attraktiv
arbetsgivare, och att marknadsföra IT-centrum på ett
relevant sätt, för att på så sätt öka
rekryteringsmöjligheterna.

Fokuserade åtgärder för att attrahera ITkompetens.

IT-centrum bedriver ett fokuserat rekryteringsarbete för att
möta det stora rekryteringsbehovet inom flera roller. Syftet
är att kunna öka leveranskapaciteten ytterligare utifrån
behov och budget, men även att kunna hantera den ökande
komplexiteten i IT-lösningarna. Rekryteringsarbetet är
tidskrävande och kräver nytänkande, eftersom
arbetsmarknaden för IT-kompetenser är väldigt het i
samhället i stort.
IT-centrum arbetar därför intensivt med att hitta nya vägar
för att marknadsföra och locka fler intressanta och
kompetenta kandidater. Exempel på detta är ny utformning
av rekryteringsannons, annonsering via Blocket och
uppsökande av kandidater via LinkedIn. En film har också
tagits fram på samma tema, en sk QBM (question based
movie), som bland annat delas på Linkedin där
bedömningen är att potentiella sökanden finns. Filmen har
också publicerats på Region Jönköpings läns hemsida.
Samtidigt har IT-centrum ett ständigt fokus på nöjda
medarbetare och god arbetsmiljö, vilket resulterar i att
medarbetare förutom att leverera och må bra, är goda
ambassadörer och gör god reklam för IT-centrum.
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Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

99 %

Samtliga medarbetare erbjuds medarbetarsamtal och
uppföljande medarbetarsamtal. Enligt IT-centrums årshjul
hålls medarbetarsamtal på hösten och lönesamtal och
uppföljande medarbetarsamtal på våren.

90 %

97 %

De flesta medarbetarna på IT-centrum har, i linje med
årsplaneringen, tagit fram sin kompetensutvecklingsplan i
samband med det längre medarbetarsamtalet som hölls
under hösten 2019.

90 %

95 %

IT-centrum har hållit uppföljande medarbetarsamtal med
samtliga medarbetare, förutom några få som t ex har varit
långtidssjukskrivna eller som precis har börjat sin
anställning, eftersom dessa då har en annan typ av samtal.

3,5

4,8 %

Medarbetares utvärdering av medarbetarsamtalet visar på
ett mycket gott resultat, ett samlat värde på 4,8 på en
femgradig skala.

Medarbetarsamtal

Kompetensutveckli
ngsplan

Uppföljande
medarbetarsamtal

Utvärdering av
medarbetarsamtal

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

Nyttjande av olika IT-kompetenser

Som en följd av svårigheterna med att rekrytera tillräckligt
många erfarna medarbetare arbetar IT-centrum löpande
med att nyttja befintliga kompetenser rätt. Ett exempel är
avlastning i Windows 10-projektet i arbetet med att
sammanställa korrekta systemlistor från IT-styrgrupperna,
där ett huvudsakligen tekniskt team har kompletterats med
goda administratörer. Ett annat exempel är arbetet med
programmisering, där mindre grupper av medarbetare med
ledande och analytiska roller formeras för att stödja flera
pågående projekt, utredningar och förvaltningsaktiviteter
inom ett område.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

3,8 %

4,3 %

Personalhälsa
- sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat något framför allt för kvinnor, men
ligger fortfarande stabilt för män. Sjukfrånvaron följs
löpande upp på individnivå av respektive personalansvarig
chef.

Aktiviteter

Analys

Löpande uppföljning av personalhälsa

Under året har personalhälsa och sjukfrånvaro följts upp på
ledningsgruppsmöte varje månad.
Mätetalet för sjukfrånvaro är rött totalt sett, då den har
legat lite högre hela hösten jämfört med samma tid
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Aktiviteter

Analys
föregående år. Sjukfrånvaron har dock legat stabilt.
Respektive personalansvarig chef följer noggrant upp
personalhälsa på individnivå.

Fortsätta arbetet med värdegrund

Under våren fortsatte IT-centrums medarbetare arbetet
från 2018 med Region Jönköpings Läns värdegrund.
Grupparbeten och diskussioner om värdeblommans olika
blomblad genomfördes på APT:er, och resultatet från dessa
övningar har publicerats på intranätet.
Under året har också lönekriterierna setts över och
uppdaterats utifrån värdegrunden. Viktiga mål i detta
arbete är att lönekriterierna ska bygga på aktuella
förhållningssätt, Ditt och Mitt ansvar, samt det agila
arbetssättet. De uppdaterade lönekriterierna har
diskuterats i samverkan, på APT och i medarbetarsamtal
och publicerats på intranätet.

Inom Region Jönköpings läns
verksamheter är heltid norm.

Samtliga tjänster som IT-centrum utannonserar är
heltidsanställningar. Medarbetare som önskar deltid
beviljas detta utifrån Region Jönköpings Läns riktlinjer.

Fortsätta systematiskt arbetsmiljöarbete
enligt fastlagda planer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt enligt plan
för 2019. En årsplan finns framtagen som visar när
medarbetarsamtal, enhetsmöten (APT), samverkan,
arbetsmiljö- och brandskyddsronder o.s.v. ska genomföras
under året. Formerna för arbetsmiljörond har justerats så
att alla enheter gör lika.
IT-centrum har haft en HFA-plan för 2019, där fokus har
varit ”Hälsa och arbetsglädje”. Medarbetarna har
tillsammans arbetat sig igenom de 13 blombladen i
värdegrunden. Det har varit ett roligt och viktigt arbete på
varje APT.
Höstens fokusområde har varit Balans i livet, t ex livspusslet
och stresshantering och vad man som individ och team
behöver tänka på och kan påverka. Vissa har börjat arbeta
mer strukturerat med feedback och varit på stressföreläsning. Före jul genomfördes en miniföreläsning för
hela IT-centrum om Ikigai - "Meningen med livet", vilket var
mycket uppskattat.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Aktiviteter

Analys

Förebyggande åtgärder för ökad kunskap och
förståelse

IT-centrum arbetar kontinuerligt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet, i vilket värdegrunden och Ditt och Mitt
ansvar är viktiga hörnstenar. Vid medarbetarsamtal följs
frågan om diskriminering upp särskilt. I allt
rekryteringsarbete används kompetensbaserad rekrytering
för att bland annat säkerställa likabehandling och förebygga
diskriminering.
Ett annat fokusområde är det närvarande ledarskapet och
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Aktiviteter

Analys
god kommunikation, vilket främjar god dialog och möjlighet
att fånga eventuella oegentligheter i ett tidigt stadium. I
linje med det närvarande ledarskapet, följs nu ett koncept
döpt till ICU-möten ("I see you").

Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig vidareutveckling av chef- och
ledarskap

IT-centrums chefer har med stort engagemang deltagit i
nätverk för engagerat ledarskap. Mötena i nätverken följs
regelbundet upp med diskussioner i ledningsgruppen.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-6 476 tkr

Det finns två större budgetavvikelser inom området.

Ekonomi i balans

Kostnad för inköp inom nätverk är högre än budgeterat.
Det beror på förändrad redovisningsprincip för när inköpen
ska betraktas som en anläggningstillgång. 2019 är det sista
året som det blir en budgetavvikelse på grund av den
förändrade redovisningsprincipen.
Den andra budgetavvikelsen avser Cosmic. Under året har
insatserna från leverantören varit mer än beräknat vilket
inneburit högre kostnader jämfört med budget. Inom
Kundgrupp Cosmic har det fattats ett beslut om att införa
CI Online och Insight. De posterna ingick inte i budgeten för
2019.

Aktiviteter
Handlingsplan för ekonomi i balans

Analys
Budgetavvikelsen beror på förändrad redovisningsprincip
och nya förutsättningar från Kundgrupp Cosmic. Övrig
verksamhet är i balans, därav har ingen åtgärdsplan
upprättats.

Aktiviteter

Analys

Fortsatt ökad systematik i licenshanteringen
(SAM)

Kostnaderna för mjukvarulicenser är omfattande inom ITcentrum och Region Jönköpings län som helhet. En
strukturerad hantering och uppföljning av
licensanvändningen har medfört att gjorda investeringar
kunnat användas optimalt och nya inköp därmed kunnat
minimeras.
IT-centrum fortsätter jobba med ökad systematik för ökad
effekt. SAM står för Software Asset Management.
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Inledning
Verksamhetsstöd och service ger stöd och service till region Jönköpings läns verksamheter
och länets invånare. Totalt finns cirka1 000 medarbetare, 100 befattningar inom 14 olika
områden

Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga förbättringar för att förverkliga idén om att
”Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnytta genom samverkan, tillgänglighet
och kompetens.” Stort engagemang läggs på att skapa enhetlig service, enhetlig prissättning
och lika villkor över länets alla delar.
Verksamhetsstöd och service redovisar ett positivt resultat med 26,9 miljoner kronor. Årets
intäkter och anslag uppgick till 1 818 miljoner kronor, exklusive interna transaktioner inom
Verksamhetsstöd och service.
Jämfört med föregående år har antalet faktiska årsarbetare ökat med 17,9 och uppgår i snitt till
873,7 årsarbetare. De största ökningarna av antalet årsarbetare finns inom område närservice
som ökat med 3,2 och inom Hjälpmedelscentralen som ökat med 5,1. Ökningarna beror i båda
fallen på utökade uppdrag. Område måltid har minskat med 3,9 årsarbetare. Övriga områden
har var för sig endast mindre förändringar i antalet årsarbetare.
Under 2019 har det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsatt och
rehabdialog för chefer har genomförts som ett led i detta arbete. Sjukfrånvaron uppgår till 5,6
procent vilket är en sänkning med 1,3 procentenheter i jämförelse med föregående år.
Några områden har större utmaningar än andra. 1177 Vårdguiden på telefon har fortfarande
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. För att underlätta rekrytering av sjuksköterskor fick
verksamheten under senhösten 2018 tillgång till nya lokaler i Jönköping som komplement till
Nässjö. Upplevelsen är att det är något lättare att rekrytera till Jönköping.
Det andra området med stora utmaningar är område måltid. Minskad efterfrågan på
patientkost och restaurangmat är en del i underskottet liksom ökade kostnader för en högre
andel ekologiska livsmedel. Merkostnaden för ekologiska livsmedel uppgick till 3,2 miljoner
kronor för 2019.
Regionfastigheter har en positiv budgetavvikelse med 10,3 miljoner kronor. Extrakostnader
för byggnadsrelaterad ohälsa inkluderas i utfallet med 4,0 miljoner kronor vilket inte ersätts i
styrmodellen.
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De pågående fastighetsinvesteringarna har en total budgetram på 2,9 miljarder kronor. De
största projekten är nybyggnation av hus D1/D2 vid Länssjukhuset Ryhov samt hus 37 på
Höglandssjukhuset Eksjö. Årets utbetalningar i mark- och byggnader uppgick till 748
miljoner kronor.
Under 2019 genomfördes en medarbetar- och säkerhetsundersökning. Inom verksamhetsstöd
och service var svarsfrekvensen 92,4% att jämföra med Region Jönköpings län som hade en
svarsfrekvens på 87,1. Resultatet visar en positiv utveckling när det gäller medarbetarnas
motivation och utvecklingsmöjligheter. Detsamma gäller medarbetarnas upplevelse av det
organisatoriskt ledarskap. Som en del i åtgärdsplanen kommer verksamhetsstöd och service
under 2020 att ha ökat fokus på att informera medarbetarna om Region Jönköpings läns
riktlinjer kring kränkande särbehandling samt hot och våld
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2019-12-31

Andel

2018-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

15

60,0%

13

54,2%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

6

24,0%

8

33,3%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

4

16,0%

3

12,5%

Antal mätetal som
mäts

25

100,0%

24

100,0%

Andelen helt uppfyllda mätetal är högre än föregående år. Nedanstående bild visar en översikt
över måluppfyllelsen för systemmått.

Noteras bör att ansvar för Matsvinn per patientportion till största delen vilar på
vårdverksamheten men att uppföljningen sker inom område Måltid.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Inom Verksamhetsstöd och service arbetar vi aktivt med kundfokus. Av Region Jönköpings
läns 13 grundläggande värderingar fokuserar vi särskilt på kundorientering, snabba reaktioner
och samverkan. Dessa tre ingår i våra 4V-Vision, värderingar, verksamhetsidé och
verksamhetsmål. En viktig framgångsfaktor för att lyckas är att det finns etablerade forum för
dialog med kund.
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Uppföljningsmått
- Nationell mätning
(antal samverkande
regioner /landsting)

11

11

Fem regioner/landsting samverkar dygnet runt. Övriga 12
regioner/landsting är med i samverkan vardagar kl.0716 och alla nätter kl.22-07. Kalmar har gått med i dygnet
runt samverkan från september 2019.

VO
Invånarservice 1177
- Besvarade samtal
inom 9 minuter per
månad

75 %

26 %

Ett målvärde som i nuvarande samverkanskluster är
ouppnåeligt då alla våra samverkanspartners behöver höja
sin bemanning trots att vi i Region Jönköpings län har fått
utökade resurser för att höja vår bemanning. Ännu har vi
inte uppnått full bemanning själva. Arbete pågår i de
regioner som samverkar dygnet runt för att få till
förbättringar.
En negativ förändring under november och december på
grund av ökat antal samtal in samt hög sjukfrånvaro.

Aktiviteter

Analys

Aktivt arbete för att förbättra tillgängligheten
på 1177 Vårdguiden på telefon och nå de mål
som sätts nationellt och i vår egen
verksamhet

Arbete med rekrytering pågår. Ett satellitkontor i Jönköping
finns för att underlätta rekryteringen. Detta arbete kommer
att fortgår under 2020.
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Strategiska mål:

Vi skapar värde för kunden
Framgångsfaktorer:

Kunden har förtroende för våra produkter och tjänster
Uppdrag/mål:
Vi har infört vårdnära service i större utsträckning.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Antal uppdrag i
jämförelse med
föregående år

1

0

Inga stora nya uppdrag som kommit igång i år. Under 2020
kommer vi starta upp ett stort nytt uppdrag som är att
städa även natt på förlossningen BB på Ryhov. Arbete
pågår med att komma igång innan sommaren. Även
kostnadsförslag gällande D1 är aktuellt under 2020.

Aktiviteter

Analys

VO Skapa personella förutsättningar inom
område närservice för att möta kundens
behov gällande vårdnära service.

Dialoger fortgår kontinuerligt utifrån kunds önskemål.

Uppdrag/mål:
Vi möjliggör för kunden en lägre möbelkostnad genom att nyttja tillgängliga
möbelförråd för regionen
Aktiviteter

Analys

VO Servicecenter och kommunikatör
utvecklar sida för möbelförråd i
serviceportalen

Serviceportalen är uppdaterad med ny information kring
vad som gäller beställning och transporter till och från
möbelförråd.

Framgångsfaktorer:

Vi arbetar i nära samverkan med kunden
Uppdrag/mål:
Samtliga områden har forum för dialog med kunden.
Aktiviteter

Analys

VO Genomföra kunddialoger regelbundet

Verksamhetsstöd och service har fokus på att alla områden
har dialog med kund. Det sker på olika sätt i alla våra
områden. Område inköp genomför kundenkäter efter varje
utförd upphandling för att få återkoppling på processen.
Område miljö genomför miljödialoger med alla
verksamheter för att nämna några.

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

Alla områden arbetar på något sätt med forum med kund.
Det kan vara både inom vårt verksamhetsområde och
utanför.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse

7(29)

Framgångsfaktorer:

Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Vi reagerar snabbt på kundens behov och frågor
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Andel områden som
stämt av sin
kundnöjdhet i sina
forum

100 %

91 %

Målet nås inte och det beror på att några områden har
stämt av kundnöjdhet till viss del och något område har
inte startat men planerar för att genomföra det.

Aktiviteter

Analys

VO Vidareutveckla och marknadsföra en väg
in för kund via vår kundservice

En väg in till Verksamhetsstöd och service via kontaktcenter
är planerad och klar. Startar upp 2 januari 2020 med
telefonanknytning 133 33.
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Perspektiv:

Process och produktion
Välfungerande processer är en förutsättning för att Verksamhetsstöd och service ska lyckas i
sitt uppdrag. Produkter och tjänster som vi levererar ska hålla god kvalitet. Vi arbetar med
ständiga förbättringar, sätter tydliga mål med handlingsplaner och genomför regelbundna
uppföljningar av våra nyckelmått. Två av våra områden är certifierade enligt ISO9001:2015.
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Välfungerande hjälpmedelsverksamhet
Aktiviteter

Analys

VO Fortsatt kvalitetscertifiering med goda
omdömen

Arbetet med att upprätthålla kvalitetscertifieringen pågår
alltjämt.

VO Arbeta för ett gemensamt arbetssätt inom
samtliga produktområden

Hjälpmedelscentralen har under 2019 försökt bygga en
struktur för att samtliga processförvaltare ska kunna gå
igenom respektive process minst en gång per år. Man har
haft och kommer att ha ett årligt möte då alla processägare
och processförvaltare samlas för att tydliggöra roller och
uppdrag.

VO Medverka till god kontroll av
förskrivningsmönster och
ekonomi/uppföljning inom samtliga områden

Tas löpande upp vid kunddialogerna och kundrådet.

Fortsätta utdelning av kostnadsfria
broddar/halkskydd

Uppföljning av distributionen 2018 har skett tillsammans
med Folkhälsa och sjukvård, länsförsörjning och inköp. Vi
kommer att tillämpa samma rutin som förra året. HMC
ansvarar för distribution till kommunerna.

Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten
Aktiviteter

Analys

VO Genomföra möten med styrgrupp,
kundråd, kunddialoger och
rehabiliteringschefer enligt plan

Dokumenterade möten med styrgrupp, kundråd och
kunddialog hos respektive kund sker löpande under året.
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Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

96 %

Fortsatt god måluppfyllelse.

Avtalstrohet inköp

Uppdrag/mål:
Upphandlingsavtal som möjliggör inköp av lokalproducerade livsmedel.
Aktiviteter

Analys

VO Möjliggöra inköp av lokalproducerade
livsmedel genom att anpassa upphandlingens
storlek

Livsmedelsupphandlingar har delats upp i fem olika
områden för att möjliggöra för mindre och lokala
leverantörer att lämna anbud.

Uppdrag/mål:
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla
Aktiviteter

Analys

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

Arbetsrättsliga villkor används i de upphandlingar där det är
behövligt enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Finns idag infört i våra avtalsmallar.

Uppdrag/mål:
Personalövertagande och sysselsättningskrav vid upphandling
Aktiviteter

Analys

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

Detta har inte varit aktuellt för Verksamhetsstöd och
service under 2019.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Aktiviteter

Analys

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

Ingår i avtalsuppföljning 2019.

Genomföra analys av hur Region
Jönköpings läns verksamheter behöver
förbereda sig för ett förändrat klimat

Workshops med naturbruken, miljörådet och
regionfastigheter är genomförda. Risk och säkerhetsrådet
har fått information om arbetet. Workshops med
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Aktiviteter

Analys
vården/hygien/1177 och ITC har inte påbörjats.

Uppdrag/mål:
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar
under programperioden.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

93 %

Målsättning uppnås. Utsläppsvärden för fjärrvärme
sammanställs av branschorganisationen Energiföretagen,
där aktuell statistik baseras på utsläppsvärden för 2018.

Andel levererad
energi från
förnyelsebara
energikällor

Uppdrag/mål:
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal
Levererad energi
elförbrukning

Målvärde

Resultat

Analys

77
kWh/m2

78,3
kWh/m2

Total prognos för årsförbrukning är 163,7 kWh, mot
målvärde totalt 162,5 kWh.
Elförbrukningen har sänkts från 80,6 kWh vid årsskiftet till
78,3 kWh.
Positiv effekt för solceller som bedömdes påverka 2019 har
inte slagit igenom på grund av försenad projektstart.
Effekter är att vänta under 2020.

Levererad energi
värmeförbrukning

85,5
kWh/m2

85,4
kWh/m2

Total prognos för årsförbrukning är 163,7 mot målvärde
162,5.
Den totala värmeförbrukningen uppnår målet.
Föregående år var förbrukningen 86,5 kWh.

Aktiviteter

Analys

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

En rutin med tillhörande checklista är framtagen och
godkänd av miljöchefen. Den gäller från och med 1 januari
2019. Kommunikationsavdelningen ska nu hjälpa till med
att kommunicera ut den till chefer och personal.

Nya byggnader, med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017, ska vara näranoll-energihus för levererad energi.

I nybyggnation/ombyggnationer så projekteras det för näranoll-energihus.

Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Koldioxidutsläpp
från arbetspendling

0,96
ton/anstäl
ld
-20 %

Tjänsteresor, antal

Resultat

Analys
Ingen resvaneundersökning har genomförts under 2019,
genomförs under jan-feb 2020.

29,5 %

Antal km med egen bil har ökat. I vissa områden är orsaken
oklar och analys pågår. I andra områden är orsaken att
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Mätetal

Målvärde

Resultat

km egen bil
(privatbil)

man bor mitt emellan bostadsort och förrättningsort och
då kör med egen bil och på så sätt belastar miljön minsta
möjliga.
-10 %

11,7 %

Olika faktorer påverkar att vi under året ökat resandet med
poolbil. Det kan röra sig om fler miljörevisioner på olika
orter, nyanställda chefer som behöver introduktion av
områdeschefer mm. Arbetet med att nyttja resfria
mötesformer fortlöper alltjämt.

0,13
ton/anstäl
ld

0,147
ton/anstäl
ld

Minskad klimatpåverkan från våra tjänsteresor med ca 2
procent under 2019. Fortsatta minskningar i
tjänsteresande med flyg, såväl inrikes som utrikes. Utsläpp
från tjänsteresande med bil ökar något mellan åren.

75 %

60 %

Krav ställda i upphandlingar av fordon.

0%

-80 %

Enbart enstaka flygresor under året. Målet uppnås.

0%

-74 %

Enbart enstaka flygresor under året. Målet uppnås.

Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)

Koldioxidutsläpp
från tjänsteresor

Analys

Andel fordon som
lever upp till Region
Jönköpings läns
drivmedelsstrategi
Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg
Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg

Aktiviteter

Analys

Fordon ska köpas in i enlighet med
drivmedelsstrategin och tankning ska i första
hand ske av det drivmedel som är prioriterat i
denna strategi.

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd
drivmedelsstrategi.

Laddstolpar till elbilar för besökande och
personal ska i samarbete med el-nätägaren
byggas ut vid våra fastigheter. År 2018 bör
huvuddelen av våra motorvärmare vara
bortplockade efter en behovsanalys och dess
ledningar frigjorda till förmån för elbilar.

Förslag på elbilsladdning på Regionens fastigheter är
framtaget. Beslut fattades 3 december i Regionfullmäktige
om att bevilja budgetförslaget för ny laddinfrastruktur och
laddpunkter för elbilar.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Aktivt arbete på flera håll för att främja resfria möten och
för att kommunicera nya riktlinjerna för möten och resor.

Översyn av parkeringsavgifter
(handlingsplan reseanalys)

Översyn är färdigställd och förslag är framtaget.
Parkeringsavgifter är planerade att införas för anställda och
besökare under 2020.

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

Beslut togs 3 december i regionfullmäktige för ny
laddinfrastruktur och utbyggnad av laddpunkter för elbilar
för att säkerställa möjlighet till P-platser för miljöbilar.

Säkra cykelförvaringsplats med
cykelservice (handlingsplan reseanalys)

Uppförandet av cykelförvaringsplatser med cykelservice
pågår på regionens fastigheter.

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

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs 3
december i regionfullmäktige. Detta omfattar 146
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Aktiviteter

Analys
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter vid
andra verksamheter.

Genomföra informationskampanjer
(handlingsplan reseanalys)

Kampanj riktad till vintercyklister och till cyklister som kan
tänkas bli vintercyklister genomfördes i december 2019.
Målgruppen var i första hand anställda på de tre stora
sjukhusen i Eksjö, Värnamo och Jönköping. Ca 630 st påsar
har delats ut. Påsarna har innehållit reflexsele, sadelskydd,
rabatterbjudande (Jönköping), informationsmaterial kring
vintercykling, samt länk till sida för att svara på ett par korta
frågor kring cykling.

Fysiska åtgärder för ökad cykling
(handlingsplan reseanalys)

Byggnation/utveckling av cykelparkeringar har påbörjats
hösten 2019 och förväntas bli klart på de flesta tilltänkta
platser under samma period. Ett fåtal cykelparkeringar
kommer färdigställas efter årsskiftet.

Erbjuda hälsotest (handlingsplan
reseanalys)

Ej aktuellt i dagsläget.

Översyn av bilbokningssystem
(handlingsplan reseanalys)

Under våren och hösten 2019 genomfördes fem träffar med
leverantörer av IT-system för hantering av bilpool. Arbetet
fortsatte under hösten med referenstagningar och
studiebesök. Målet är att upphandla ett nytt system till
våren 2020. Det nya systemet bör innehålla en effektivare
nyckelhantering, samåkningsfunktioner, elektronisk
körjournal och effektiv administration av fordon med
tillhörande statistikfunktion.

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

62

62

Särskilda miljökrav och sociala/etiska krav ställts i 62
prioriterade upphandlingar - varav både miljökrav och
sociala/etiska krav i 35 upphandlingar, enbart miljökrav i
två upphandlingar och enbart sociala/etiska krav i 25
upphandlingar (Uppföljningsmått).

2

2

T1 2019 - Hörsel- och kommunikationslösningar med stor
andel funktionskrav på ett nytt och innovativt sätt för
branschen.
T2 2019 - Funktionsupphandling av dialys.

-8 %

-0,4 %

Tyvärr nås inte målvärdet. Aktiviteter är inplanerade under
2020 för att ytterligare påverka matsvinnet i
restaurangerna i positiv riktning. Fortsatt mätning sex
gånger per år.

Antal
upphandlingar där
kvalificerade
miljökrav respektive
sociala/etiska krav
har ställts
Antal genomförda
innovationsvänliga
upphandlingar
Matsvinn per
restaurangportion
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-8 %

6,6 %

Målnivån nås inte avseende matsvinn per patientportion.
Fortsatt mätning 6 gånger per år. Då det är
vårdverksamheterna som påverkar utfallet är ett antal
aktiviteter inplanerade under 2020 för att informera och
utbilda vårdpersonal. Detta för att påverka utfallet i positiv
riktning, Vårdverksamheternas engagemang i frågan är
viktig.

Matsvinn per
patientportion

Aktiviteter

Analys

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta
upp en målsättning för att minska matsvinnet
samt ge förslag på åtgärder för att minska
detta.

Område måltid mäter matsvinnet i respektive enhet både
för restaurang och patientkost sex gånger per år. Under
2019 har matsvinnet från vårdavdelningarna delats upp
avdelningsvis. Matsvinnet redovisas för områdets personal
och för kostombud vid kostombudsträffar. Respektive chef
har också tagit kontakt med vårdenhetschefer för att
erbjuda dem att ta del av sina avdelningsresultat och
diskutera möjliga åtgärder. De olika arbetsgrupperna i
köken har fått prata om och ta fram åtgärder för att
påverka matsvinnet i positiv riktning. Under 2020 kommer
område måltid arbeta vidare med åtgärder för att minska
matsvinnet samt med att förfina mätmetoder och
dokumentation, sammanställning samt analys.

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

Lanserat handbok för klokare materialanvändning med
konkreta förslag på åtgärder att vidta för att minska klimatoch miljöpåverkan från förbrukningsartiklar. Handboken
presenterades på Region Jönköpings läns miljödag och togs
emot bra. Arbetet framåt kommer att fokusera på spridning
av handboken och att hålla den uppdaterad med relevanta
artiklar, statistik och tips.

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

En ny modell för att tidigare i upphandlingsprocessen kunna
sätta en strategi för miljökrav. Strategin ska lyfta effekterna
och eventuella ekonomiska konsekvenser av ställda
miljökrav.
Rutin finns för uppföljning av hållbarhetskrav för avtalade
produkter (utvalda kategorier). Pågående samarbete för
förbättringar tillsammans med område miljö.

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

Arbetet pågår enligt handlingsplan. Riskbedömning av
kundanpassade set har integrerats i handlingsplanen.
Hantering av avvikelser från kontorsrevisioner pågår.
Revisioner på handskfabriker i Malaysia har genomförts och
hantering av avvikelser pågår. Handlingsplan redovisades
på Hållbar Upphandlings konferens den 26 november.

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

Investeringsärende - investering i minimejeri vid Tenhults
naturbruksgymnasium. Område miljö fortsätter att bevaka
ärendet.

Minska användningen av buteljerat
vatten.

Område måltid har minimerat användningen av buteljerat
vatten, dock krävs det i form av Vichyvatten till patienterna.
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Uppdrag/mål:
Ta fram en kostpolicy
Aktiviteter

Analys

Område Måltid och Miljö ska gemensamt
arbeta fram en kostpolicy för regionen

Utkast till kostpolicy och tjänsteskrivelse är framtagen och
behandlad i regionens ledningsgrupp. Kostpolicyn ska
beslutas av regionfullmäktige i april, tjänsteskrivelsen
beslutas på tjänstemannanivå.

Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Aktiviteter
Grönstrukturplanen

Analys
Grönstrukturplan för Ryhov är klar.

Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus
på vad medarbetare kan göra

Miljödelen av denna hållbarhetsutbildning har tagits fram
och 80 % av alla anställda inom Region Jönköpings län
genomförde utbildningen under 2017. Från och med 2018
ska den genomföras av alla nyanställda.

VO Arbeta vidare med våra 4V och aktiva
kunddialoger

Arbete med våra 4V (vision, värderingar, verksamhetsidé
och verksamhetsmål) fortsätter. Dialog med kund sker på
olika sätt.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Analys

VO Inga hinder läggs för mångfald,
kompetens är styrande.

Alla områden arbetar utifrån detta, chef ansvarar.

Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

VO Verksamheten och arbetsplatsen ska
präglas av likabehandling.

Alla områden arbetar utifrån detta, chef ansvarar.

Uppdrag/mål:
Integration
Aktiviteter

Analys

Sociala aspekter beaktas i samtliga
omfattande byggprojekt

I våra större investeringsprojekt har våra upphandlade
entreprenörer egna program för att beakta sociala
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Aktiviteter

Analys
aspekter.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80 %

67,7 %

Tyvärr har den positiva trenden brutits. Viktigt att tänka på
är att siffran som redovisas från miljödatabasen Sundahus
är en ögonblicksbild och speglar resultatet över en längre
period än ett tertial eller ett år. Vissa projekt har pågått i
flera år och vissa har nyss startat. I dagsläget finns det ett
30-tal pågående projekt i Sundahus. 17 projekt har
avslutats under 2019. Några av de pågående är stora och
omfattande, t ex hus 37 i Eksjö och OP- och MR-projekten i
Värnamo. Dessa utgör i nuläget hela 70 % av totalmängden
registrerade produkter. Senaste tiden har registreringen av
produkter i dessa projekt varit hög och just i dessa projekt
är det extra mycket avancerad teknik som installeras. El
och VVS är produktgrupper där det ofta är svårt att hitta A
-eller B-klassade alternativ som stödjer den funktion som
önskas. Detta kan vara ett skäl till det negativa resultatet
för tertial 3 2019.
Adderas de C-klassade produkter som på förhand är
godkända av tredje part landar resultatet på ca 75 %.

Andel A- och Bklassade
byggmaterial vid
om- och
nybyggnation.

Aktiviteter

Analys

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

Pågår enligt plan.

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

Del 1 – Leksaker


Upphandling av leksaker och belöningsleksaker är
klar och finns att beställa i Raindance. Information
har gått ut på miljöombudsträffar och i miljöbrev.
Även i nyhetsbrev från inköp.



Guiden för rensning av leksaker är uppdaterad och
publicerad.

Del 2 - Sjukvårdsmaterial


Produkter har skickats på analys till RISE i början av
december.



Översyn har gjorts av de produkter som skulle
kunna innehålla farliga ämnen och plan har tagits
fram kring hur dessa ska hanteras.



Plan för de produkter som inte är
förbrukningsmaterial har arbetets fram.
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Aktiviteter

Analys


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.

Sammanställning till rapportering för sydöstra
sjukvårdsledningen den 8 april 2020 har påbörjats.

Pågår enligt plan.

Uppdrag/mål:
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.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

93 %

97,9 %

Målnivån för andel svenskproducerat kött, mjölk och ägg är
nådd, ackumulerat resultat är 97,9 % och det är en ökning
med 6,4 % jämfört med 2018.

18 %

36,2 %

Målnivån för svenskodlad frukt och grönt är uppnådd med
marginal. Dock är det ackumulerade resultatet för 2019
4 % lägre än resultatet för 2018. Orsaken är att
verksamheten i Eksjö inte når målet, jämförelse med
övriga kök pågår för att få upp nivån.

68 %

86,3 %

Målnivån för MSC-märkt fiska och skaldjur är nådd med
marginal. Det ackumulerade resultatet har ökat marginellt
jämfört med 2018. Under året var andelen högst för tertial
1.

55 %

55,1 %

Årets mål för andel ekologiska livsmedel är uppnått, ett
målmedvetet arbete har resulterat i det fina siffrorna på
55,1 %. Det ackumulerade resultatet har ökat med 10 %
jämfört med 2018 års ackumulerade resultat som låg på
44,9 %.

95 %

92,4 %

Målet för andel kaffe, te och kakao med sociala och etiska
krav nås inte för 2019, andelen har ökat under året men
ligger fortfarande 2,6 % under målnivån på 95 %. En av tre
orter ligger över målet (Eksjö), en ort ligger 0,1 % under
och den tredje orten har en bit kvar till måluppfyllelse. Att
granska de olika orternas sortiment kan ge resultat om det
kan leda till möjliga förändringar.

Andel
svenskproducerat
oberett kött, mjölk
och ägg
Andel svenskodlad
frukt och grönt

Andel MSC-märkt
fisk och skaldjur

Andel ekologiska
livsmedel

Andel kaffe, te och
kakao med sociala
och etiska krav

Aktiviteter

Analys

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter
säsong

Att säsonganpassa val av råvaror och menyer är en naturlig
del av verksamheten.

VO Arbeta för att uppnå ställda mål i
Hållbarhetsprogrammet

Arbete genomförs i våra områden med gott resultat.
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Uppdrag/mål:
Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra
restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

20 %

27 %

Andel hälsofrämjande fikautbud för möten och
konferenser uppnår fastställd målnivå. I början på 2020
kommer område måltid lansera ett nytt sortiment för
hälsofika, där givetvis nuvarande bästsäljare återfinns.
Förhoppningen är att nytt sortiment ska motsvara
kundernas behov så att andelen köpt hälsofika kan öka till
förmån för inte lika hälsosamma alternativ.

19 %

18,9 %

Andel vegetariska
portioner i
regionens
restauranger

Andelen vegetariska portioner i regionens restauranger
ligger precis under målnivån med 18,9 % utav 19 %.
Andelen har ökat 2,6 % jämfört med resultatet för 2018. I
dagsläget är det endast Jönköping som når upp i målnivån.
Område måltid arbetar både regionalt och ortsvis för att ha
ett attraktivt vegetariskt utbud.

Aktiviteter

Analys

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

Utbud för både hälsofika och vegetariska rätter finns.
Vegetariskt serveras varje dag i restaurangerna och finns
även som alternativ vid catering. I början av 2020 kommer
område måltid att uppdatera utbudet för hälsofika för att
förnya och bättre nå kundernas behov.

Andel
hälsofrämjande
fikautbud för
möten/konferens

Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Andel förskrivna
läkemedel med
fastställd
miljöpåverkan.

Analys
Under 2019 har arbetet med att kartlägga vilka substanser
som är relevanta att arbeta med samt hur vi kan arbeta
med minskad förskrivning och rekommendation av detta
fortsatt. Under 2019 har det framförallt prioriterats att
arbeta med substansen Diklofenak som har en väl
dokumenterad miljöbelastning och som det i många fall
finns alternativ att använda. Användningen och
förskrivningen av Diklofenak har lyfts vid FAKTA-dagarna,
apotekarträffar och vid miljödialoger. Utöver detta har
även information gått ut via invånartidningen. Sedan 2017
har användandet av Diklofenak minskat både vad gäller
antal förpackningar (-30 %) och kostnad (-22 %) vad gäller
recept och rekvisition.

Aktiviteter

Analys

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

Fortsatta informationskampanjer under hösten-vintern.
Kollar på möjligheten att föra in läkemedels miljöpåverkan
för introduktionsutbildningar för ST-läkare. Förslag på nya
målsättningar inom ramen för hållbarhetsprogrammet
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Aktiviteter

Analys
2021-2025 har sats tillsammans med läkemedelskommittén
och läkemedelsförsörjningen. Bland annat ökat fokus på
mätbarhet och att följa slutenvårdens interna användning
av antibiotika.

Uppdrag/mål:

Arbeta fram ett nytt program för hållbar utveckling (2021-2025)
Aktiviteter

Analys

VO Arbeta med att ta fram ett nytt program
för hållbar utveckling 2021-

En remissutgåva har arbetats fram och förväntas beslutas
om i TIM-nämnden i början på 2020. Därefter påbörjas
arbete med genomförandeplan.

Strategiska mål:

Vi erbjuder rätt produkter och tjänster
Framgångsfaktorer:

Effektiva, ändamålsenliga, kommunicerade och väl dokumenterade
processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Andel områden som
har dokumenterat i
ledningssystemet
AM och
kommunicerat sina
processer (kan vara
både inom området
och med kunder)

100 %

91 %

Närmar oss målet och många områden är klara.

Uppdrag/mål:
Alla produkter och tjänster som vi levererar har god kvalitet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Antal försenade
avtalsuppgifter

Analys
Mätrutiner har ej genomförts som planerat. Mätning
framflyttad till 2020.

Aktiviteter

Analys

VO Alla områden ska redovisa mål och
eventuella handlingsplaner för god kvalitet

Alla områden arbetar handlingsplaner.
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Uppdrag/mål:
Vi har en väl fungerande samverkan kring kris och beredskapsfrågor med tydlig
ansvarsfördelning
Aktiviteter

Analys

VO Fastställa ansvar och uppdrag i samband
med kris och beredskapsfrågor

Vi har pausat det fortsatta arbetet med
Kontinuitetsplanering.

Uppdrag/mål:
Arealen hårdgjord yta i samband med exempelvis planering av trafik, byggnation
och parkeringsplatser minimeras
Aktiviteter

Analys

VO Översyn av fastighetsplaner samt
byggplaner ska genomföras avseende
hårdgjord yta.

Översyn har genomförts av de hårdgjorda ytorna på
Länssjukhuset Ryhov.

Uppdrag/mål:
En kraftfull satsning på solenergi görs på Regions Jönköpings läns fastigheter.
Aktiviteter

Analys

VO Arbeta vidare utifrån framtagen plan för
solenergi

Utbyte till solceller pågår på de fastigheter som beviljats.
Utredning har tagits fram för vilka byggnader som i
framtiden kan ha potential för att installera solceller vilket
kan komma att lyftas i kommande hållbarhetsprogram.

Uppdrag/mål:
Användning av plaster minskas genom att byta ut plastartiklar mot produkter som
är biologiskt nedbrytbara samt undvika engångsmaterial när detta är möjligt.
Aktiviteter

Analys

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

Genomförs av område miljö. Arbete med att registrera
analysen i upphandlingsstrategin pågår.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Under året har fokus varit att utveckla cheferna kring interkulturellt ledarskap och
kommunikation. Vid gemensam chefsdag inom Verksamhetsstöd och service genomfördes
föreläsningar och gruppövningar i ämnet. Workshops för samtliga medarbetare har planerats i
samarbete mellan stab och HR. Dessa workshops kommer att påbörjas 2020.
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking
Aktiviteter

Analys

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

Arbete pågår inom olika områden, nedan några exempel.
Invånarservice
Genom att delta på Enghousedagarna får Kontaktcenter
inspiration och vetskap om vad som händer inom
utvecklingen av system för kontaktcenter och arbetssätt.
1177 Vårdguiden på telefon har chefs/verksamhetsforum
mellan alla 1177 regioner där erfarenheter utbyts.
Utbildnings/Katalogansvariga deltar nationellt i att ta fram
den nya plattformen för 1177.
Hjälpmedelsförsörjning
Enkät genomförd. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta
fram öppna jämförelser för 2019. HMC Jönköping deltar i
arbetsgrupp inom nätverket för hjälpmedelschefer. Arbetet
kommer fortsätta under 2020.
Medicinsk teknik
Det görs analys av, samt jämförelser med nationella
nyckeltal från andra medicintekniska verksamheter vilket
ligger till grund för förbättringsarbeten. Vid externrevision
för ISO9001:2015 blev medicinsk teknik omcertifierade. Vid
intern revision utförd av revisor från Västra
Götalandsregionen fick verksamheten beröm, och inga
avvikelser hittades i huvudprocessen "Förebyggande
Underhåll".
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Perspektiv:

Medarbetare
Under 2019 har det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsatt. Rehabdialog
för chefer har genomförts under 2019 som ett led i detta arbete. Syftet med dessa dialoger har
varit att fördjupa kunskap om hälsofrämjande arbete och rehabilitering av sjukskrivna, att
diskutera verksamhetsspecifika frågor gällande frånvaro och rehabilitering samt byta
erfarenheter. Sjukfrånvaron visar att arbetet gett resultat.
Medarbetarundersökning har genomförts i hela regionen under hösten. Resultatet har
återkopplats och arbete med handlingsplaner och aktiviteter pågår. I verksamhetsplanen för
verksamhetsstöd och service är det särskilt fokus på information kring aktiva åtgärder vid
kränkande särbehandling och hot och våld.
Samtliga verksamheter har tagit fram kompetensförsörjningsplaner och en gemensam för
verksamhetsstöd och service har sammanställts.
Arbetet i projektgruppen med fokus på att erbjuda deltidsarbetande heltidstjänster har fortlöpt
under 2019.
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Aktiviteter

Analys

VO Aktivt arbete med Hälsofrämjande
arbetsplatser (HFA)

Har rutiner och styrande dokument som gör det lätt att
göra rätt, en ändamålsenlig organisation och bra
arbetsmiljö. Detta utvecklas och följs regelbundet upp med
medarbetarna vid strukturerade samtal, möten och i daglig
dialog.

VO Marknadsföring genom deltagande på
jobbmässor (t ex teknikmässa, lokala
jobbmässor på orten - eller tillsammans med
regionen vid större event som t ex Dreamhack.)

Genomförs utifrån kunders efterfrågan.

VO Aktiv marknadsföring av våra
arbetsplatser (t ex reportage om verksamhet i
Pulsen, JP, facktidningar etc.)

Genomförs utifrån kunders efterfrågan.

VO Samtliga rekryteringsprocesser ska ha sin
utgångspunkt i kompetensbaserad
rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering genomförs i enlighet med
framtagen process.
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Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

96 %

God måluppfyllelse.

90 %

90 %

God måluppfyllelse.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

VO Arbeta för att vårdnära service
implementeras i Region Jönköpings län

Arbete pågår med att ta fram en tjänsteportfölj och ett
kostnadsförslag för ett brett införande av vårdnära service
tjänster i hus D1 och D2 på Ryhov utifrån ett uppdrag av
våra direktörer. För hus 37 i Eksjö pågår också beräkningar i
mindre skala i dialog med de enheter som ska flytta in.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

6,9 %

5,6 %

Aktivt arbete har bedrivits för att minska sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska.

Personalhälsa
- sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

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

Genomförs vid behov.

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

Arbete pågår inom alla områden, nedan några exempel.
Invånarservice
Stående punkt på APT där man t.ex. diskuterar
arbetsklimatet och de frågor som medarbetarna önskar tala
om. Arbetsmiljö ronder utförs årligen. Vi arbetar med
individuell kompetensutvecklingsplan, medarbetarsamtal
(individuellt eller i grupp), minidialog/upplevelsemätning,
uppmuntrar till pausgympa mm.
Medarbetarna har gemensamt arbetat fram nya spelregler
för Kontaktcenter och även hur man agerar om någon
bryter mot de framtagna spelreglerna.
På 1177 Vårdguiden på telefon arbetar vi aktivt med
schemalagda pauser. Vi försöker påverka medarbetarna att
jobba med hälsosamma schema när man lägger sina ISP
schema. Vi mäter arbetsplatsens arbetsmiljö genom en
enkel enkät.
Kontakt med hälsopedagog har tagits för att genomföra
Friskvårdssamtal med personalen under 2020
Miljö
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
Flera åtgärder vidtas för att vi ska vara en hälsofrämjande
arbetsplats. T ex regelbundna månadsavstämningar med
samtlig personal, arbete ihop med arbetsmiljöenheten kring
risk- och friskfaktorer.
Regionfastigheter
Samtal för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser
genomförs kontinuerligt på utvecklingsdagar,
ledningsmöten, APT och i den dagliga styrningen.
En projektgrupp är tillsatt med chefer från område måltid
och närservice, representanter från HR och ekonomi samt
fackliga representanter. Projektets uppdrag är att arbeta för
att tillgodose önskemål om heltidsarbete. Arbetsgruppen
utreder t.ex. möjligheter att samarbeta mellan
verksamheter, schemaplanering, tjänstledighetshantering
samt att skapa attraktiva heltidstjänster för att få
medarbetare att vilja arbeta heltid.

Inom Region Jönköpings läns
verksamheter är heltid norm.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Aktiviteter

Analys

VO Chefsdag med fokus på interkulturellt
ledarskap och integration på arbetsplatsen

Chefsdag genomfördes 27 augusti och planering av
workshops som fortsättning på ämnet inom alla enheter
pågår. Start för workshops planeras till under våren 2020.

VO Utbildning för anställda som är
utrikesfödda med inriktning på språk och
kultur på arbetsplatsen

Språkutbildning har genomförts inom område närservice.

VO Föräldralediga och sjukskrivna
medarbetare bjuds in till APT och andra
aktiviteter under sin frånvaro

Genomförs när det är aktuellt.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

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

Chefsdag genomförd under 2019 och kommande
temadagar för chefer ska planeras för 2020.

Uppdrag/mål:
Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision, verksamhetsidé,
värderingar och mål
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Andel områden/
enheter har
framtagna

100 %

96 %

Uppnår nästan målet, kvarstår arbete inom några
områden.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

handlingsplaner
gällande våra 4V

Aktiviteter

Analys

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

Arbete pågår inom alla områden.
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Perspektiv:

Ekonomi
Verksamhetsstöd och service har en positiv budgetavvikelse med 26,9 miljoner kronor vilket
är 14,4 mnkr högre än den prognos som lämnades efter andra tertialet.

Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

26 874 tkr

Område måltid har haft en negativ trend under hela året
och budgetavvikelsen uppgick vid årets slut till minus 13,2
mnkr vilket ändå var något bättre än vad prognosen visade.
Inom område måltid har det varit ett fortsatt stort fokus på
åtgärder för att rätta upp ekonomin. Minskade volymer har
påverkat årets intäkter negativt. Jämfört med 2018 har
antalet gäster i restaurangerna sjunkit med 5% och antalet
patientportioner har minskat med 7%. Restaurangerna och
Café Linnea har tillsammans minus 4,3 mnkr, köken har
minus 9,8 mnkr och avdelningsköken har plus med 0,9
mnkr. Kostnadsökningar för högre andel ekologiska
livsmedel har inte kompenserats i prissättning/budget och
uppgår till 3,2 mnkr. Jämfört med 2018 har det
genomsnittliga antalet faktiska årsarbetare minskat med
3,9.
Regionfastigheter har plus 10,3 mnkr. En del av överskottet
förklaras av vakanta tjänster, plus 3,6 mkr, samt överskott
på planerat underhåll och avskrivningskostnader, plus 1,6
mnkr. Försäljning av skog i Herrestad har gett 0,7 mnkr mer
än budgeterat. Under 2019 fick regionfastigheter
budgetförstärkning med 0,7 mnkr för tillgänglighet
(skyltning av Höglandssjukhuset) men eftersom arbetet
inte är färdigställt uppstod ett plus med 0,5 mnkr. Under
december månad reglerades kostnaderna för
mediaförbrukningen i hus 37 mot byggentreprenaden
vilket gav ett plus med 1,0 mnkr. Även försäkringsskador
reglerades under december månad vilket gav en intäkt på
1,0 mnkr. Lägre kostnader för snöröjning än normalår har
genererat ett plus på 0,5 mnkr. Parkerings- och
kontrollavgifter är högre än föregående år med cirka 1,3
mnkr. I regionfastigheters resultat inkluderas extra
kostnader för byggnadsrelaterad ohälsa med 4,0 mnkr
vilket inte ersätts i styrmodellen.
Inom område invånarservice har 1177 Vårdguide på

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsberättelse

26(29)

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
telefon ett plus med 5,1 mnkr. Det är fortfarande svårt att
anställa sjuksköterskor och det budgettillskott på 5,0 mnkr
som erhölls 2019 finns till stor del kvar.
Område Materialförsörjning har plus med 3,7 mnkr, detta
beror främst på en volymökning av diabeteshjälpmedel och
vakanshållna tjänster.
Område närservice har plus 4,2 mnkr inom vaktmästeri,
städ, sängverksamhet och bårhus, överskottet består
främst i vakanshållna tjänster.
Område länstransporter har ett överskott på 6,4 mnkr. Av
överskottet står sjukresebussarna för 2,6 mnkr. Resterande
överskott består av vakanshållna tjänster, effektivare
rutiner vid återköp av fordon samt en proportionellt stor
andel återköpta fordon under 2019 .
Område läkemedelsförsörjning har plus med 3,4 mnkr.
Detta beror bland annat på stora volymökningar inom
tillverkningen och vakanshållna tjänster.
Åtgärdsplaner för att sänka överskotten görs tillsammans
med regionledningskontoret i samband med
budgetprocessen för 2021 som inleds i slutet av februari.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Strukturella åtgärder vad gäller område måltid.

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

Analys

VO Uppföljning av ekonomin ska ske inom
respektive område

Uppföljning sker kontinuerligt.

Uppdrag/mål:
Lokalförsörjning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Regionfastigheter
- Vakansgrad, andel
tomställda lokaler %

2%

1,7 %

Vakansgraden uppfyller målsättning. Tomställda ytor finns
främst i Nässjö, Tranås samt Gislaved.

Aktiviteter

Analys

Aktivt arbete med fastighetsutvecklingsplaner
som stäms av varje tertial

Arbete pågår med fastighetsutvecklingsplan i Värnamo och
Eksjö. Trafikplan Länssjukhuset Ryhov som ingår i
fastighetsutvecklingsplanen för Ryhov är klar.

Aktivt arbete med lokalförsörjningsplaner
som stäms av varje tertial

Lokalförsörjningsplaner som är vårdens plan för framtida
lokalbehov bedrivs med projektledning från
Regionfastigheter. Arbetet pågår parallellt för de tre
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Aktiviteter

Analys
sjukhusen. Underlag för diskussion finns framme både för
Eksjö och Värnamo.

UE: Vårdbyggnadsforskning som skapar
evidens för lokalutformning utförs enligt plan

Under år 2019 har Regionfastigheter samverkat med
universitet/högskolor kring följande forskningsprojekt:
Högteknologiska vårdmiljöer (uppdatering): Vården
utvecklas snabbt och därmed förändras behovet av lokaler
och hur dessa ska utformas kontinuerligt. Det är därför
viktigt att konceptprogrammen, som Regionfastigheter
utvecklar i samarbete med 15 andra regioner i Sverige samt
Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers, och som
används vid planering av hälso- och sjukvårdslokaler
uppdateras kontinuerligt. Detta görs för att inaktuella råd
och riktlinjer fasas ut och nya goda lösningar sprids och
kommer alla till godo. Uppdateringen av
konceptprogrammet Högteknologiska vårdmiljöer
genomfördes med start juni 2019 och kommer att
slutredovisas i februari 2020.
Digital Occupancy Assessment for Lab Evaluation (DOAL):
Den här studiens målsättning har varit att beskriva en
digitaliseringsprocess för belysningsbedömningar (Scan-toBIM process). Projektet har Regionfastigheter gjort i
samarbete med Jönköpings University (Tekniska högskolan)
och avslutades i december 2019. Studien syftade till:


att fånga och validera mänskliga fysiologiska och
psykologiska reaktioner i den verkliga kontra den
virtuella miljön,



att förbereda för kunskapsöverföring från den
virtuella lab-miljö till fastighetsägaren



att involvera studenter i forskning och stärka deras
kunskaper kring digitalisering.

Framgångsfaktorer:

Utrymme för utveckling
Aktiviteter

Analys

VO Varje område genomför SWOT- analys av
sin verksamhet

Några områden har skjutit fram SWOT-analys till våren
2020.

Framgångsfaktorer:

Väl utvecklad finansieringsmodell
Aktiviteter

Analys

VO Konsekvensbedömning av lagd
finansieringsmodell

Konsekvensbedömning sker löpande för varje område. Inför
varje budgetår analyseras modeller för prissättning där
målet är att verksamheterna inom givna uppdrag ska kunna
ha en ekonomi i balans, leverera det som kunderna
förväntar samt ha ett utrymme för att kunna vidareutveckla
sina processer. Anpassningar av bemanning och övriga
kostnader görs löpande för att säkra en kostnadseffektiv
verksamhet.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 48
Direktiv del 1 budget med verksamhetsplan 2021 och
flerårsplan 2022-2023
Diarienummer: RJL 2020/76
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att i direktiv 2 belysa:
pågående arbete med nya Hållbarhetsprogrammet,
Trafikförsörjningsprogram samt Kulturplan,
 Samt att med ordförande/presidier för styrelse/nämnder stämma av
struktur och upplägg för budget samt om möjligt ta fram underlag
för att nå mål om digitalisering och hur det påverkar nämnderna
 underlag avseende investeringar och hur det på lång sikt påverkar
nämnderna.
Regionstyrelsen föreslås
 Fastställa del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2021 och flerårsplan 2022-2023.
Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med budget med
verksamhetsplan 2021 och flerårsplan 2022-2023 i två delar. I del 1
redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt hur nämndernas
budgetförslag ska utformas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
 Bilaga Egenfinansiering av investeringar
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Direktiv del 1 budget med
verksamhetsplan 2021 och flerårsplan
2022-2023
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 fastställer del 1 av direktiv för arbete med budget med verksamhetsplan
2021 och flerårsplan 2022-2023.

Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med budget med
verksamhetsplan 2021 och flerårsplan 2022-2023 i två delar. I del 1 redovisas
tidplan för vårens budgetprocess samt hur nämndernas budgetförslag ska
utformas.

Information i ärendet
Inledning
Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av Region Jönköpings
läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma
nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska till fullmäktige upprätta förslag till
budget. Regionstyrelsens arbetsutskott samt övriga regionråd utgör
budgetberedning. Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med
budget med verksamhetsplan 2021 samt flerårsplan 2022-2023 i två delar.
Föreliggande direktiv lägger tidplan för vårens arbete i nämnderna samt beskriver
hur nämndernas budgetförslag ska utformas. I direktiv del 2 ges ytterligare
planeringsförutsättningar efter dialog mellan budgetberedning och nämndernas
presidier i mars samt tidplan för höstens arbete i budgetberedning och styrelse.

Planeringsförutsättningar
Budgetarbetet utgår från Region Jönköpings läns vision, värderingar och målbild
2030. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt styrmodellen
Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem perspektiv utifrån strategiska
mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dessa. När det gäller det
regionala utvecklingsansvaret formuleras indikatorer inom varje prioriterat
område.
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Målbild 2030 finns formulerat inom sju områden och ligger till grund för
strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas
olika perspektiv. Sex av målbilderna avser ändamålsenlig verksamhet. Den sjunde
målbilden avser vilket finansiellt mål som ska nås för att verksamheten ska
tryggas på lång sikt.
 Nämnden ska gå igenom och vid behov föreslå förändringar avseende
strategiska mål, framgångsfaktorer samt systemmätetal respektive
indikatorer för regionfullmäktige att följa.

Finansiella förutsättningar
De finansiella förutsättningarna för år 2021 utgår från den ekonomiska flerårsplan
som finns i beslutad budget för 2020. Det finansiella målet i beslutad budget
innehåller att antal bärande principer:
 varje generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om
och själv konsumerar
 fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter
 över tid finansiera investeringarna med egna medel
 resultatnivå som klarar konjunktursvängningar och framtida åtagandenpensioner, investeringar och finansiering av verksamheten.
Det övergripande finansiella målet innebär:
 skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till
verksamhetens nettokostnader och investeringsutgifter
 finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen
ska täcka finansiella kostnader avseende pensionsskulden
 det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över
tidsperioden 2015-2025.
Nämndernas budgetarbete ska utgå från den budgetram som är lagd för 2021 i
beslutad flerårsplan. Indexering för pris- och löneökningar med LPIK kommer att
ske och behöver inte beaktas av nämnden. Huvudinriktningen är liksom tidigare
att förändringar som initieras i nämndernas budgetarbete behöver ske utan att nya
budgetmedel tillförs. I bilaga redovisas nu kända förändrade finansiella
förutsättningar för åren 2020 och framåt utifrån beslut om ny kostnadsutjämning
samt ökade generella statsbidrag.
De riktade statsbidrag (överenskommelser mellan staten och SKR) inom hälsooch sjukvården som finns med i budget 2020 finansierar satsningar som är
permanent utlagda i verksamhetens budget. Utöver dessa finns statsbidraget för en
förbättrad tillgänglighet, detta hanteras i särskild ordning för 2020. Eftersom
villkoren i denna förändras mellan åren, hanteras detta statsbidrag 2021 när
villkoren blir kända.
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Direktiv för arbetet
Underlag i budgetarbetet
För respektive nämnds budgetförslag kommer förvaltningen att med utgångspunkt
ur beslutad budget för 2020 ta fram ett gemensamt underlag med beskrivande
texter samt det arbete som pågår. Strukturen i både avsnittet Regional utveckling
och Folkhälsa sjukvård kommer ses över. För den politiska bearbetningen
kommer det att finnas avsnitt i underlaget för politiska förslag och prioriteringar.
För att budgeten ska betraktas som ett komplett förslag ska materialet lämnas i
angivet format. I annat fall ska partiet tydliggöra att budgetförslaget utgör ett
ändringsyrkande.
Ett viktigt underlag för nämndernas budgetprocess är, utöver det skriftliga
gemensamma underlaget enligt ovan, den genomgång av viktiga frågor som sker
vid nämndernas internat i februari. I beredningen ska dessutom följande underlag
beaktas
 Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022
 Årsredovisning 2019
 förändringar i omvärld och lagstiftning, regionala och nationella
överenskommelser/ riktlinjer
 motioner som bifallits av regionfullmäktige
 beskrivningar av förändrade verksamhetsbehov.
Budgetförslagets utformning och innehåll
 nämndernas budgetförslag ska ha en långsiktig/flerårig inriktning med
fokus på de frågor som kräver politiska inriktningar
 nämndernas budgetförslag ska vara på en övergripande nivå. Det ska
tydligt framgå vad som är prioriterade uppdrag och mål
 förslag till regelböcker vårdval, färdtjänst med mera samt taxor och
avgifter.
Tidplan
Datum
2020-02-18

Aktivitet
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) behandlar direktiv del 1 för
nämndernas arbete

19-20, 25-26 februari

Nämndernas internat

2020-03-03
2020-03-10
2020-03-24
2020-04-08

Regionstyrelsen beslutar om direktiv del 1 för nämndernas arbete
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium för dialog
Regionstyrelsen beslutar om direktiv del 2 för styrelse och nämnder
Regionledningskontoret lämnar det gemensamma underlaget för
nämndernas budgetförslag (till partiföreträdare)
Förvaltningen lämnar det gemensamma underlaget för nämndernas
budgetförslag
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium
S, KD, C, BA, L, Mp lämnar budgetförslag i respektive nämnd
M, SD, V lämnar budgetförslag i respektive nämnd
Respektive nämnd fattar beslut om budgetförslag att överlämna till
budgetberedningen

2019-04-08
2020-04-17
19 maj, 25 maj, 27 maj
16-17 juni
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senast 2020-06-30

Budgetförslag lämnas till budgetberedningen
-Nämnd för folkhälsa och sjukvård RJL 2020/77
-Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö RJL 2020/78
-Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitetRJL2020/79

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
Bilaga Egenfinansiering av investeringar

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – regional utveckling
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Camilla Holm
Budgetchef

Bilaga till budgetdirektiv 1, RJL 2020/76
Tabell: Egenfinansiering av investeringar med hänsyn till ny skatteunderlagsprognos (dec 2019), ny
kostnadsutjämning samt nytt generellt statsbidrag, välfärdsmiljarderna.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 43
Digitalisering av personakter
Diarienummer: RJL 2020/32
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna att personakter från och med 1 mars 2020 upprättas
digitalt.
Sammanfattning
Region Jönköpings län planerar att digitalisera medarbetares personakter för
att säkerställa att behörig chef, HR-partner och löneadministratör ges ökad
tillgänglighet. Övergång till digital hantering av personakter planeras till
1 mars 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Digitalisering av personakter
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna att personakter från och med 1 mars 2020 upprättas digitalt.

Sammanfattning
Region Jönköpings län planerar att digitalisera medarbetares personakter för att
säkerställa att behörig chef, HR-partner och löneadministratör ges ökad
tillgänglighet. Övergång till digital hantering av personakter planeras till
1 mars 2020.

Information i ärendet
Varje medarbetare inom Region Jönköpings län har en personakt som är placerad
på löneenheten. När man tidigare var organiserade med sjukhusförvaltningar var
det enklare att hantera personakterna eftersom medarbetare, chef och HR-partner
och löneadministratör var nära varandra rent geografiskt.
Idag är Region Jönköpings län organiserad med verksamhetsområden som i flera
fall är regionövergripande. Detta innebär att handläggning och hantering av
personakterna har förändrats. Det finns en problematik när omfördelning av
verksamhetsområden ändras, personakter måste då fysiskt flytta från en
löneadministratör till en annan.
Den ekonomiska aspekten för att hantera akterna behöver också beaktas,
digitaliseringen leder till minskad kostnad för administration och kontorsyta för
aktskåp. Digitaliseringen förutsätter att gallringsregler revideras.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
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Beslut skickas till
Regionledningskontoret – kansli, HR
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

1(1)

2020-02-25

RJL 2020/493

Avsändare
Regionstyrelsen

Anställning av Direktör Verksamhetsstöd
och service
Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslutar


Utse Miriam Markusson Berg till ny direktör för verksamhetsstöd och
service med tillträde efter överenskommelse.

Sammanfattning
Till ny direktör föreslås Miriam Markusson Berg. Tjänsten är en
tillsvidareanställning och har varit utannonserad. Miriam Markusson Berg
tillträder tjänsten efter överenskommelse.
Samtliga fackliga organisationer tillstyrker ovanstående förslag.

Beslutet skickas till
Verksamhetsstöd och service
Sökande
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör
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Regionstyrelsen

Disponering av budgetutökning 2019
avseende förstärkt grundbemanning
med mera
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner att 20 miljoner kronor används till att förstärka vårdval
primärvård för att stimulera arbetet med Nära vård.

Sammanfattning
I budget 2019 beslutades om utökning på 30 miljoner kronor för
arbetstidsförkortning, stärkt grundbemanning och senior medarbetare. Under 2019
disponerades 10 miljoner kronor för senior medarbetare. Återstående 20 miljoner
kronor föreslås användas till att förbättra förutsättningarna för bemanning i
primärvården.

Information i ärendet
I budget 2019 beslutades om utökning på 30 miljoner kronor för
arbetstidsförkortning, stärkt grundbemanning och senior medarbetare. Under 2019
disponerades 10 miljoner kronor för senior medarbetare. Återstående 20 miljoner
kronor föreslås användas till att förbättra förutsättningarna för bemanning i
primärvården. Utökningen riktas till bemanning av ST-läkare och AT-läkare med
särskild primärvårdsinriktning, samt dietister som arbetar för primärvården.
Förutsättningarna i primärvården förstärks genom detta.
Förslaget innebär att budgeten för vårdval primärvård förstärks från och med 2020
med 20 miljoner kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26
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RJL 2019/1642

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
t.f. Regiondirektör

Joakim Silva
HR-direktör

