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RJL 2020/2696

Regionfullmäktige

Avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid19
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 Avgiftsfrihet för vaccinering mot covid-19.

Sammanfattning
SKR har gett ut en rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid19. Region Jönköpings län föreslås följa denna rekommendation.

Information i ärendet
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en
överenskommelse om vaccinering mot för covid-19 (bilaga). När det gäller
vaccinering mot covid-19 har SKR gett ut en rekommendation om att erbjuda alla
som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccin mot covid-19. För att
som region kunna införa denna rekommendation krävs beslut i regionfullmäktige
såvida inte denna avgiftsform/avgiftsnivå redan finns i de tidigare beslutade
avgifterna.
Utifrån att avgiftsfrihet för vaccinering mot covid-19 tillämpas tidigare än
regionfullmäktiges beslut kunnat tas tillämpades möjligheten till ordförandebeslut
i december 2020. Ordförandebeslutet villkorades med att gälla till dess att
regionfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
Ordförandebeslutet, liksom detta förslag grundar sig på den nationella
överenskommelsen och SKR:s rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering
mot covid-19.

Beslutsunderlag
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1. Vaccinering mot covid-19

Just nu pågår ett stort antal vaccinutvecklingsprojekt världen över.
Vaccinkandidater mot covid-19 har tagits fram i aldrig tidigare skådad takt.
Än så länge är inget vaccin godkänt i EU men några förväntas bli godkända
inom kort.
Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i
kampen mot covid-19. En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och rädda
liv och kan också leda till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning
vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på samhällsekonomin.
Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är
ett ansvar som delas mellan staten och regionerna och där en välfungerande
samverkan utifrån respektive aktörs ansvar är nödvändig.
Regeringen presenterade den 20 maj 2020 en samlad vaccinstrategi
bestående av tre delar; regeringens fortsatta arbete internationellt, en
nationell vaccinsamordnare samt ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att
ta fram en nationell vaccinationsplan (S2020/04550/FS (delvis)).
Regeringsbeslut om kommittédirektiv för Utredningen om tillgång till vaccin
mot covid-19 (S 2020:07) fattades samma dag (S2020/04551/FS).
Folkhälsomyndigheten lämnade inom ramen för sitt uppdrag den 31 augusti
2020 en första version av en nationell plan för vaccination mot covid-19.
Denna plan kompletteras kontinuerligt av Folkhälsomyndigheten i takt med
att ny information kommer.
Regeringen beslutade den 22 juni 2020 (S2020/05504/FS) att Sverige deltar i
EU-gemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till vaccin mot
covid-19. Den 23 juli 2020 (S2020/06106/FS (delvis)) förordnade regeringen
Richard Bergström att tills vidare representera Sverige i styrelsen för de EUgemensamma upphandlingarna.
Vaccinutvecklingsprojekten inkluderar ett antal varianter av tekniker för att
producera vacciner, både väl etablerade och beprövade och helt nya koncept
som DNA-, RNA- och virusvektor-baserade produkter. Europeiska
kommissionen har som ambition uttalat att en framtida avtalsportfölj bör
omfatta olika teknologier och verkningsmekanismer för att maximera
chansen för att få tillgång till ett eller flera säkra och effektiva vacciner. De
bör innehålla minst två, helst tre, vacciner från respektive plattform.
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Kommissionen har hittills tecknat sex avtal med vaccintillverkare varav fem
är en typ av avtal där medlemsländerna, om de väljer att delta, förbinder sig
att köpa den del av vaccindoserna som tilldelas landet per capita. Sverige har
valt att delta i dessa avtal. Ett av de avtal som kommissionen har tecknat
kräver inte att medlemsländerna förbinder sig att köpa doser men ger dem
möjlighet att göra det. Avtalen gäller enbart om vaccinerna blir godkända.
Det finns redan nu en tentativ leveransplan till Sverige och regionerna
förbereder sig för att börja erbjuda vaccinering utan fördröjning efter det att
ett eller flera godkända vaccin har levererats till landet. Regionerna har stor
vana av att genomföra vaccinationskampanjer. År 2020 beställdes ca 1,9
miljoner doser vaccin mot säsongsinfluensan.
Influensavaccinationskampanjer genomförs årligen i hela Sverige inom
ramen för den ordinarie vårdverksamheten framför allt i primärvård och
inom kommunal hälso- och sjukvård. Att genomföra vaccinationer mot
covid-19 kommer emellertid att innebära extra utmaningar. Om flera
vacciner blir godkända samtidigt har vi att vänta ett inflöde av vacciner från
olika producenter vilket kräver extra samordning mellan
Folkhälsomyndigheten och regionerna avseende logistik och prioriteringar.
Det kommer också att ställa stora krav på regionerna avseende beredskap för
hantering av vaccinerna och själva vaccineringen.
Åtminstone ett av de vacciner som kan komma att bli aktuella behöver
förvaras extremt kallt och förvarings- och hanteringslösningar måste
förberedas och finnas på plats i regionerna för denna typ av vaccin.
Eftersom detta är en exceptionell hantering av vaccin så finns inte dessa
rutiner sedan tidigare uppbyggda i regionerna men byggs nu upp i snabb
takt. Vissa av de vaccin som nu utvecklas och kan godkännas kommer att
behöva spädas och dras upp i sprutor, istället att som är fallet med
influensavacciner, levereras i förfyllda sprutor. Även här etablerar regionerna
nu rutiner och planer för att kunna hantera dessa vaccin.
Vaccineringen mot covid-19 behöver ske under pågående pandemi vilket
ställer höga krav på ett smittsäkert genomförande. Förutsättningarna för att
genomföra vaccineringen mot covid-19 är alltså till viss del annorlunda än
exempelvis vid den årliga influensavaccineringen men förutsättningar för
influensavaccineringen under 2020 har givit viktiga lärdomar och bidragit i
regionernas förberedelsearbete för covid-19 vaccinationerna.
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Regeringen har genom proposition 2020/21:47 föreslagit att samtliga
vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella
vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Syftet är att göra det lättare
för Folkhälsomyndigheten och andra aktörer att löpande följa upp
vaccinernas säkerhet, effekt och även vaccinationstäckningen bland de olika
målgrupperna. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Läkemedelsverket har vidare fått regeringens uppdrag att planera för och
genomföra en fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot covid-19
(S2020/08531). Dessa uppdrag kan kompletteras av uppföljnings- och
forskningsstudier kring vaccin och vaccinering mot covid-19.
Tydlig kommunikation till både hälso- och sjukvårds- samt omsorgspersonal
och allmänhet kommer att vara nödvändig både inför och under och efter
vaccineringskampanjen. Det är viktigt att likalydande information om
vaccineringen ges över hela landet även om vissa delar behöver anpassas
efter lokala förutsättningar.
Intyg om vaccinering kan komma att krävas för till exempel inresa i vissa
länder. Framtagning av ett internationellt system för vaccinationsintyg
diskuteras. I ett pågående projekt inom WHO undersöks exempelvis hur
tekniska lösningar och standarder för ett digitalt vaccinationspass kan
utvecklas för att på ett säkert sätt påvisa att en person har vaccinerats mot
sjukdomen covid-19. Svenska vaccinationsintyg bör utfärdas enligt
internationell standard och parterna är överens om att en sådan standard bör
inväntas då mycket tyder på att ett enkelt pappersintyg inte kommer att
accepteras internationellt. Att utfärda vaccinationsintyg är en uppgift som
åligger vaccinatören men bedöms inte ingå i den avgiftsfrihet för vaccination
mot covid-19 som beskrivs i denna överenskommelse.
2. Inriktning och åtagande
2.1 Gemensam inriktning

Vår gemensamma målsättning är att alla i Sverige boende personer som är 18
år och äldre samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp skyndsamt
ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021.
Avsikten är att skyndsamt nyttiggöra det vaccin Sverige får tillgång till
samtidigt som vaccineringen ska utgå ifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer avseende vilka grupper som ska prioriteras.
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Syftet med vaccinationerna är i ett första skede att skydda grupper som löper
större risk att få en allvarlig sjukdomsutvecklig från att insjukna i covid-19. I
ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället.
Parterna ska vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög
vaccinationstäckning som möjligt.
Målet är ambitiöst satt och förutsätter att vaccin godkänns och levereras i en
takt som gör det möjligt för regionerna att genomföra vaccinationerna.
Parterna är medvetna om att förutsättningarna med stor sannolikhet kan
komma att förändras under de kommande månaderna inte minst utifrån
godkännande av aktuella vaccin och företagens förmåga att producera och
leverera vaccin. Målbilden kan komma att behöva justeras när
förutsättningarna ändras.
Vaccineringen ska starta utan dröjsmål efter det att ett eller flera av
Europeiska kommissionen godkända vaccin har levererats till Sverige och
nödvändiga åtgärder har vidtagits för att vaccinet ska kunna ordineras och
dokumenteras korrekt vilket bland annat kräver att det förts in i varuregister
som når ut till regionerna. I den inledande fasen ska riskgrupper och hälsooch sjukvårds – och omsorgspersonal prioriteras enligt
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. När prioriterade grupper
erbjudits vaccination ska övrig befolkning erbjudas vaccination. Det är
viktigt att det vaccin som kommer in till Sverige skyndsamt nyttiggörs.
Vaccineringen ska fortgå till dess att samtliga personer i befolkningen som är
18 år och äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp erbjudits
vaccination. Alla vaccineringar mot covid-19 ska skyndsamt registreras i det
nationella vaccinationsregistret vilket kan ske från den 1 januari 2021.
I kap 9 i smittskyddslagen återfinns bestämmelser om kostnadsfrihet för den
enskilde i vissa fall, bl.a. för läkemedel som har förskrivits mot en
allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för
smittspridning samt undersökning och för vaccinationer som erbjuds inom
ramen för ett nationellt vaccinationsprogram. Parterna är överens om att
vaccinering mot covid-19 stämmer väl överens med den inriktning som finns
i smittskyddslagen vad gäller kostnadsfrihet för den enskilde och att
vaccineringen därför ska vara kostnadsfri för den enskilde. Detsamma gäller
personer som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl. eller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa
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utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. SKR kommer
därför att rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för
vaccination mot covid-19. Staten står för kostnaden för själva vaccinet och
för kostnader för vaccinationerna vilket regleras genom denna
överenskommelse. Detta innebär att vaccination mot covid-19 kan
genomföras av regionerna eller mot ekonomisk ersättning på regionernas
uppdrag och att regionerna kan använda resurser utanför den regionala
hälso- och sjukvården, t.ex. till företagshälsovård eller andra privata aktörer
för att utföra vaccination. Överenskommelsen gäller för all vaccination mot
covid-19 som utförs från och med 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december
2021.
Kommuner som deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 kan också
kunna ta del av medel genom denna överenskommelse, detta sker i
förekommande fall via regionerna.
2.2 Ansvarsfördelning

Beredskapsplaneringen för en pandemi ska begränsa smittspridningen och
minska de negativa konsekvenserna för de som påverkas av pandemin.
Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell
pandemiplan som uppdaterats löpande under pandemin med covid-19. I
planen återfinns rekommendationer och vägledningar för regionernas
hantering av de frågor som aktualiseras vid en pandemi. Ett av dessa
områden rör hur regionerna ska förbereda sig för en vaccination av stora
delar av befolkningen samt hur en sådan vaccinering bör genomföras.
Regionerna har med utgångspunkt i den nationella planen utarbetat regionala
pandemiplaner, bl.a. för vaccinering.
Statens och regionernas åtaganden framgår nedan och avser perioden 1
januari till och med 31 december 2021 och bygger på ansvarsfördelningen
enligt den nationella pandemiplanen. Överenskommelsen förutsätter att
riksdagen avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021.
2.2.1 Staten åtar sig att

-

stå för kostnaden för inköp av vaccinerna och distribution av vaccinerna
till regionerna,

-

stå för kostnader för investeringar som regionerna behöver genomföra
för att förbereda för vaccinationerna samt löpande kostnader i hela
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vaccinationskedjan inklusive, men inte begränsat till, logistik och
kommunikation i enlighet med denna överenskommelse.
-

stå för kostnaderna för vaccineringar mot covid-19 som regionerna utför,
eller som utförs på regionernas uppdrag, och rapporterats till det
nationella vaccinationsregistret i enlighet med denna överenskommelse,

-

ansvara för att upprätta en fördelning av vaccin till regionerna samt en
leveransplan som ger rimliga planeringsförutsättningar för regionerna,
leveransplanen kommer att behöva uppdateras löpande,

-

distribuera vaccin till regionerna i enlighet med leveransplanen,

-

ta fram och kommunicera en prioritetsordning för när olika grupper i
befolkningen ska erbjudas vaccination av regionerna,

-

ansvara för att säkerställa funktionalitet i det nationella
vaccinationsregistret,

-

ansvara för att i nära samråd med regionerna ta fram nationell
kommunikation kring vaccinering mot covid-19 och anpassa dessa
insatser så att även exempelvis personer med funktionsnedsättningar,
eller som ej har svenska som modersmål kan ta till sig informationen,
samt

-

vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som
möjligt i befolkningen.

2.2.2 Regionerna åtar sig att:

-

förbereda för att vaccineringen omedelbart ska kunna starta när godkänt
vaccin levererats till regionen,

-

skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19 enligt målsättningen i
denna överenskommelse och Folkhälsomyndighetens rekommendationer
om prioriteringar, så att vaccinationen har förutsättningar att ske på ett
jämlikt sätt över landet,

-

följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioritering av
grupper som ska erbjudas vaccination,
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-

vidta åtgärder för att säkerställa att underkontrakterade aktörer som
genomför vaccination mot covid-19 på uppdrag av regionerna följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioritering av grupper
som ska erbjudas vaccination,

-

vidta åtgärder för att säkerställa att vaccinationen kan genomföras på ett
smittsäkert sätt,

-

vidta särskilda åtgärder så att vaccination av de allra sköraste personerna
kan ske på ett sätt som är anpassat till dessa gruppers förutsättningar och
behov,

-

förbereda och genomföra kommunikationsinsatser med anledning av
vaccinationen och anpassa dessa insatser så att även exempelvis personer
med funktionsnedsättningar, eller som ej har svenska som modersmål
kan ta till sig informationen,

-

vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som
möjligt,

-

vidta särskilda insatser för att nå ut med erbjudande om vaccination till
grupper som i andra sammanhang har en lägre vaccinationstäckning,

-

skyndsamt inrapportera till vaccinationsregistret i enlighet med lagen
(2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m., samt

-

i förekommande fall och utan dröjsmål på av Läkemedelsverket anvisat
sätt, rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

2.2.3 SKR åtar sig att

-

Rekommendera sina medlemmar att erbjuda vaccinet kostnadsfritt till
samtliga personer i befolkningen som är 18 år och äldre samt personer
under 18 år som tillhör en riskgrupp enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt

-

löpande kommunicera med regionernas vaccinsamordnare i syfte att
erbjuda erfarenhetsutbyte och samverkan mellan regionerna.
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2.3 Rapportering

SKR ska löpande till dess vaccinationerna initieras delge Regeringskansliet
information om regionernas planering och eventuellt uppkomna hinder för
att möjliggöra ett ändamålsenligt stöd till regionerna. En första skriftlig
avrapportering ska ske den 20 december 2020.
SKR ska under det första halvåret 2021 en gång per månad samt därefter en
gång per kvartal skriftligen avrapportera regionernas arbete med
överenskommelsen till Regeringskansliet, särskilt med avseende på;
-

regionernas arbete att skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19
enligt målsättningen i denna överenskommelse och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar,

-

åtgärder för att säkerställa att vaccinationen kan genomföras på ett
smittsäkert sätt,

-

åtgärder så att vaccination av de allra sköraste personerna kan ske på ett
sätt som är anpassat till dessa gruppers förutsättningar och behov, samt

-

åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som
möjligt, vidta särskilda insatser för att nå ut med erbjudande om
vaccination till grupper som i andra sammanhang har en lägre
vaccinationstäckning, samt hinder för genomförande av de planerade
vaccinationerna

Genomförda vaccinationer inrapporteras genom registrering i
vaccinationsregistret i enlighet med lagen (2012:453) om register över
nationella vaccinationsprogram m.m., samt i förekommande fall på av
Läkemedelsverket anvisat sätt rapportera misstänkta biverkningar till
Läkemedelsverket.
Vårdgivare som genomför vaccination på regionens uppdrag ska i enlighet
med lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram lämna
uppgift om vaccination mot covid-19 till vaccinationsregistret samt i
förekommande fall på av Läkemedelsverket anvisat sätt rapportera
misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.
Regionerna ska i nära dialog med Folkhälsomyndigheten säkerställa att
genomförandet av vaccinationer för covid-19 kan följas över tid. Regionerna
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ska utan dröjsmål inrapportera uppkomna hinder eller svårigheter eller risker
för sådana till Folkhälsomyndigheten.
Varje region ansvarar enligt 1 kap 8 § smittskyddslagen för att behövliga
smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. I fråga om vaccination
mot covid-19 har därför regionerna ett ansvar för och leder det regionala
arbetet med vaccination avseende covid-19. En löpande dialog bör dock ske
mellan regionen, kommunerna och länsstyrelsen för att möjliggöra en
effektiv samverkan kring vaccination i länet.
2.4 Översynsklausul

I de fall nya uppgifter framkommer som förändrar Folkhälsomyndighetens
bedömningar av vilka delar av befolkningen som bör erbjudas vaccination
eller andra händelser inträffar som på ett väsentligt sätt förändrar
förutsättningarna för vaccineringen har parterna rätt att begära
omförhandling av överenskommelsen. Om en önskan om en omförhandling
lyfts ska staten och SKR gemensamt ansvara för att det tas fram
kostnadsberäkningsunderlag.
3. Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen
3.1 Ersättning för förberedande och löpande åtgärder

Regeringen avsätter medel för att finansiera genomförande av vaccination
mot covid-19 för att möjliggöra ett utnyttjande, och en utökning, av befintlig
kapacitet samt för att möjliggöra vaccination utifrån behoven i landet. Staten
avsätter 400 miljoner kronor, utöver de 300 miljoner kronor som regeringen
avsatt under 2020, för att stödja investeringar och löpande kostnader i hela
vaccinationskedjan inklusive, men inte begränsat till, logistik och
kommunikation. Av dessa medel tilldelas 300 miljoner kronor regionerna,
utifrån den befolkningsmängd som Statistiska Centralbyrån senast fastställt,
för att stödja investeringar och löpande kostnader. Övriga 100 miljoner
kronor fördelas jämt mellan regionerna, oberoende av befolkningsmängd.
3.2 Schablonbelopp per given dos vaccin

Staten kommer därutöver att ersätta regionerna med ett schablonbelopp per
given dos vaccin. Schablonbeloppet uppgår till 275 kronor per given dos
vaccin. I begreppet ”given dos vaccin” ingår även inrapportering till det
nationella vaccinationsregistret. Utfärdande av vaccinationsintyg inkluderas
inte. Schablonbeloppet betalas inte ut om regionerna tar ut en egenavgift av
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den enskilde. Ersättningen utbetalas av Kammarkollegiet baserat på
rapporterade vaccinationer i vaccinationsregistret efter information från
Folkhälsomyndigheten. För januari utbetalas ersättningen tidigast 20
februari, därefter månadsvis i efterskott, med slutreglering den 31 januari
2022. I de fall verksamhet inom ramen för denna överenskommelse bedrivs i
den kommunala hälso- och sjukvården ska kommunerna via regionerna få ta
del av finansiering för denna verksamhet.
3.3 Särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination

Särskild ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de
regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna med hänsyn taget till
tidpunkter för leverans till den enskilda regionen. Pengarna fördelas enligt
nedanstående modell (a,b,c) med maximalt 200 miljoner kronor till (a),
maximalt 200 miljoner kronor till (b) och maximalt 300 miljoner kronor till
(c)
a. Om en region har slutfört vaccinering för 80 procent av personer
över 70 år senast den 30 april 2021 så erhålls i efterskott (månaden
efter) 20 kr per invånare i regionen. Om levererade doser till regionen
inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 80
procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.
b. Om en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande
del av befolkningen som är 18 år och äldre senast den 30 juni 2021 så
erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen. Om
levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en
vaccinationsgrad på 70 procent förlängs mätperioden med två
ytterligare veckor åt gången.
c. För varje vecka tidigare än den i (b) angivna tidpunkten som en
region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av
befolkningen som är 18 år och äldre så erhålls i efterskott (månaden
efter) 15 kr per invånare i regionen.
Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter medel för ändamålet
under 2021.
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4. Statliga insatser för att underlätta vaccineringen i regionerna

Regionerna ansvarar för vaccineringens genomförande men ett flertal statliga
aktörer har relaterade regeringsuppdrag eller kan på annat sätt förväntas
underlätta för regionerna i samband med vaccineringen mot covid-19.
Berörda myndigheter ansvarar för att i nära samråd med regionerna ta fram
nationell kommunikation kring vaccinering mot covid-19.
4.1 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram en nationell
operativ plan för vaccinering mot covid -19 (S2020/04550). Planen ska
innehålla tydlig information som regioner och kommuner kan använda sig av
för att i god tid planera och organisera sin verksamhet för vaccination mot
covid-19. Planen ska kommuniceras till avnämare på ett tydligt och
lättillgängligt sätt.
Folkhälsomyndigeten har en operativ roll vad gäller vaccinationen mot
covid-19. Myndigheten ansvarar bl.a. för att upprätta en fördelning av vaccin
till regionerna samt en leveransplan som ger rimliga
planeringsförutsättningar för regionerna, Vidare har myndigheten till uppgift
att ta fram och kommunicera en prioritetsordning för när olika grupper i
befolkningen ska erbjudas vaccination av regionerna, .
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att inom ramen för uppdraget om att
förstärka informationen till riskgrupper om vaccination mot
säsongsinfluensan analysera och sammanställa erfarenheterna från planering
och genomförandet av årets vaccinering mot säsongsinfluensan till stöd för
kommande insatser vid vaccination mot covid-19 (S2020/07992).
Folkhälsomyndigheten ska, i enlighet med regeringens proposition
2020/21:47 om att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det
nationella vaccinationsregistret, tillse att registrering går att genomföra. I
detta sammanhang ansvarar myndigheten även för att säkerställa
funktionalitet i det nationella vaccinationsregistret.
4.2 Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har regeringens uppdrag att planera för och genomföra en
fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid-19
(S2020/08531).
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Läkemedelsverket samlar biverkningsrapporter i en svensk databas för
biverkningar. De förs i avidentifierad form även över till en europeisk
databas.
4.3 Socialstyrelsen

Regeringen gav den 15 mars 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa
tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av
spridningen av covid-19, på nationell nivå svara för fördelningen respektive,
vid behov, omfördelning mellan huvudmännen samt, så långt det är möjligt,
ta initiativ till att skyndsamt få igång en produktion av material inom Sverige.
Regeringen utvidgade den 26 mars 2020 detta uppdrag till att även omfatta
medicinteknisk utrustning m.m. Socialstyrelsen har för avsikt att, vid behov,
köpa in ett visst antal kryofrysar för att låna ut till regionerna i den
omfattning som regionerna bedömer nödvändigt. Det kan även bli aktuellt
med inköp av annan utrustning om regionerna identifierar sådana behov.
4.4 Länsstyrelserna

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till länsstyrelserna, i vilket det ingår
att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå
regionerna vid förberedelserna för och vid utförandet av vaccination mot
covid-19 inom sina respektive geografiska områden. Uppdraget till
Länsstyrelserna pågår till 31 december 2021.
4.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regeringen har uppdragit åt Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att gemensamt
samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatser till allmänheten med
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anledning av covid-19. Myndigheterna redovisar senast den 9 december 2020
en gemensam kommunikationsstrategi. De redovisar löpande sina
kommunikationsinsatser och bedömer effekter utifrån strategin.
5. Godkännande av överenskommelsen

För staten genom
Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner och
Regioner

Stockholm den 8 december 2020

Stockholm den 8 december 2020

Maja Fjaestad
Statssekreterare

Staffan Isling
Verkställande direktör
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 15/2020

Vårt ärendenr:
20/01597

2020-12-08

Regionstyrelserna

Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot
covid-19
Ärendenr: 20/01597

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 8
december 2020 beslutat
att rekommendera regioner att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige
avgiftsfri vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation mot
bakgrund av de skäl som redovisas i denna skrivelse,
att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att godkänna och omgående tillämpa
denna rekommendation.

Sammanfattning
I Överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 -mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner framgår att SKR kommer att
rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19.
SKR rekommenderar härmed att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige
avgiftsfri vaccin mot covid-19. Enligt förbundet ska i rådande pandemiläge inte någon
enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande
om vaccination mot covid-19.
Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i kampen mot
covid-19. En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och rädda liv och kan också leda
till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning vilket kan få positiv effekt på
människors hälsa och på samhällsekonomin.

Samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom
Den 1 februari 2020 beslutade regeringen om en förordning med stöd av
smittskyddslagen 9 kap 2 § att covid-19 skulle klassas som allmänfarlig och
samhällsfarlig sjukdom. Riksdagen godkände regeringens föreskrifter i förordning
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(2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga
och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas vid covid-19. Denna lagändring trädde i
kraft den 1 juli 2020.
Klassificeringen av covid-19 som samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom möjliggör
en bättre och säkrare hantering av sjukdomen. I smittskyddslagen regleras bl.a. den
smittades skyldighet att söka läkare och lämna upplysningar. Vidare finns i lagen
bestämmelser om läkares anmälningsplikt och den smittades ekonomiska förmåner. I
smittskyddslagen anges att undersökning, vård samt behandling inom regionens
hälso- och sjukvård ska vara kostnadsfri för patienten. Dessutom är läkemedel som
förskrivits av läkare mot en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och som
bedöms minska risken för smittspridning kostnadsfria för patienten.
Staten och SKR är överens om att vaccinering mot covid-19 stämmer väl överens med
den inriktning som finns i smittskyddslagen vad gäller kostnadsfrihet för den enskilde
och att vaccineringen därför ska vara kostnadsfri för den enskilde. I kap 9 i
smittskyddslagen återfinns bestämmelser om kostnadsfrihet för den enskilde i vissa fall,
bl.a. för läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som
förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning samt undersökning och för
vaccinationer som erbjuds inom ramen för ett nationellt vaccinationsprogram.
Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnader för
vaccinationerna vilket regleras genom denna överenskommelse. Åtagandet gäller för all
vaccination mot covid-19 som utförs från och med 1 januari 2021t.o.m. den 31 december
2021.

Vaccination helt utan avgift för den enskilde
Ekonomiska motiv ska inte och får inte vara ett hinder för att begränsa
smittspridningen i regionerna. Enligt förbundet ska i rådande pandemi inte någon
enskild individ av ekonomiska skäl avstå från att ta del av regionernas erbjudande
om vaccin mot covid-19. Därför rekommenderar SKR regionerna att erbjuda
vaccination mot covid-19 helt utan avgift åt dem som bor eller stadigvarande vistas
inom regionen. Med bosatta avses här också personer med skyddad folkbokföring
enligt folkbokföringslagen och personer som stadigvarande vistas inom regionen
samt asylsökande och papperslösa personer.
Detta innebär att alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige bör erbjudas
avgiftsfri vaccination. SKR vill också understryka att om vaccination mot covid-19
skulle beläggas med en avgift medför det för regionerna ett administrativt
betungande merarbete. Om vaccin mot covid-19 tillhandahålls helt utan avgift för
den enskilde blir det administrativt avsevärt enklare att hantera den mycket stora

2020-12-08

Vårt ärendenr
20/01597

volymen av vaccinationer som kommer att äga rum under pandemin.
Avseende avgifter för vanlig influensavaccination för den enskilde kan nämnas att
detta varierar mellan regionerna, eftersom regionerna har befogenheter att själva
bestämma i den frågan. En övervägande majoritet av regionerna tar dock inte ut
någon avgift för sådan vaccination av personer som är över 65 år och riskgrupper. De
erfarenheter som finns visar att när regionerna började införa avgiftsfrihet för
vaccination mot den vanliga influensan ökade på samma gång benägenheten hos
olika riskgrupper att vaccinera sig.
Vaccination av personer från andra regioner och länder
För att nå en så hög vaccinationstäckning som möjligt rekommenderar SKR att
regionerna erbjuder vaccin mot covid-19 också till personer som är bosatta i andra
regioner. Det kan t.ex. handla om personer som studerar eller arbetar utanför sitt eget
hemregion. Kostnaden för utomlänsvård ska i normalfallet hanteras i enlighet med
principerna i riksavtalet för utomlänsvård, som innebär att ett hemregionen lämnar en
skälig ersättning till det region som har utfört en medicinsk insats. Förbundet
förordar emellertid att regionen under rådande pandemisituation avstår ifrån att
debitera varandra för vaccination av personer som är bosatta utanför den egna
regionen. Ett sådant förfarande blir både enkelt att hantera samtidigt som det leder
till en avsevärt minskad belastning på regionens administration.
Förbundet förordar också att regionen i nuvarande situation erbjuder vaccination mot
covid-19, utan avgift, åt personer från andra länder som vistas här för t.ex. studier.
Därmed skapas en god grund för att nå en högre grad av vaccinationstäckning.
Förhoppningen är att genom de förköpsavtal som Sverige tecknat kan tillgången till
vaccin mot covid-19 i Sverige tryggas.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-17
Tid:
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Plats:

Digitalt sammanträde

§7
Aktieägartillskott till RJL tågdepån i Nässjö AB
Diarienummer: RJL 2021/72
Beslut
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige besluta att
 Region Jönköpings län tillskjuter ett villkorat aktieägartillskott på
3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB
Sammanfattning
RJL tågdepån i Nässjö AB har under perioden från 2020-08-01 –
2023-01-31 uppstartskostnader som avser arrendekostnader, räntekostnader,
försäkrings-kostnader och administrativa kostnader som beräknas till
3 500 000 kronor. Dessa kostnader ingår i den beräknade hyran som
kommer börja debiteras från 2023-02-01. För att hantera
uppstartskostnaderna behöver Region Jönköpings län tillskjuta ett villkorat
aktieägartillskott på 3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-13
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RJL2021/72

Regionfullmäktige

Aktieägartillskott till RJL tågdepån i
Nässjö AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen förslår Regionfullmäktige
 Region Jönköpings län tillskjuter ett villkorat aktieägartillskott på
3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB

Sammanfattning
RJL tågdepån i Nässjö AB har under perioden från 2020-08-01 – 2023-01-31
uppstartskostnader som avser arrendekostnader, räntekostnader, försäkringskostnader och administrativa kostnader som beräknas till 3 500 000 kronor. Dessa
kostnader ingår i den beräknade hyran som kommer börja debiteras från 2023-0201. För att hantera uppstartskostnaderna behöver Region Jönköpings län tillskjuta
ett villkorat aktieägartillskott på 3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB.

Information i ärendet
Enligt beslutad budget för 2020 ska den tågdepå som Region Jönköpings län avser
att bygga i Nässjö läggas i helägt bolag. Regionfullmäktige har beslutat om nytt
bolag för ändamålet och föreslagit benämningen RJL tågdepån Nässjö AB (nedan
kallat bolaget). I beslutet ingår att tillskjuta bolaget ett aktiekapital om 50 000
kronor.
Regionfullmäktige har beslutat om en maximal utgift om 722 200 000 kronor för
byggnation av tågdepå. Regionfullmäktige har också beslutat om att bolaget får
uppta lån till max 722 200 000 kronor med borgensåtagande från Region
Jönköpings län. Bolaget har under november månad 2020 tagit upp en kredit för
att kunna finansiera byggnationen.
Bolaget har ingått ett arrendeavtal om 50 år med Trafikverket avseende 40 000
kvadratmeter av Nässjö 13:2. Arrendeavtalet är från 2020-08-01 – 2070-12-31.
Årlig arrendeavgift är 400 000 kronor.
Bolaget hyr ut depån till marknadsmässig hyra till Region Jönköpings län. Hyran
är beräknad till 37 945 000 kronor per år (basår oktober 2020). Hyresavtalet med
Region Jönköpings län startar 2023-02-01.
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Under perioden från 2020-08-01 – 2023-01-31 finns det uppstartskostnader som
avser arrende, räntekostnader för maskiner och inventarier, försäkring och
administration som enligt redovisningsregler inte kan bokföras som tillgångar för
byggprojektet av tågdepån utan måste kostnads föras.
I kalkylen för hyran om 37 945 000 kronor årligen ingår uppstartskostnaden för
arrende, ränta, försäkring och administration. Det innebär det kommer att det
beräknas bli ett överskott i bolaget efter att hyresdebiteringen startat.
Uppstartskostnaderna i RJL tågdepån i Nässjö AB beräknas till 3 500 000 kronor.
För att hantera uppstartskostnaderna behövs det tillskjutas ett villkorat
aktieägartillskott på 3 500 000 kronor från Region Jönköpings län till RJL
tågdepån i Nässjö AB.
Återbetalning av hela det villkorade aktiekapitalet ska ske till Region Jönköpings
län när det är möjligt enligt aktiebolagslagen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13

Beslut skickas till
RJL Tågdepån i Nässjö AB
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-17
Tid:

2021-01-19 kl. 14:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§8
Nybyggnation av datorhall/serverhall RJL 2020/2869
Diarienummer: RJL 2020/2869
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Godkänna nybyggnation av datorhall till en maximal kostnad på
24 300 000 kronor.
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna förlängning av befintligt hyresavtal för nuvarande
datorhall fram till dess att den kan avvecklas.
Sammanfattning
Nuvarande datorhall behöver ersättas, eftersom hyresvärden sagt upp
hyreskontraktet. Olika alternativ har utvärderats och den mest fördelaktiga
lösningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt är att bygga en ny datorhall
på mark som ägs av Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-01-12
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15
Tid:

2021-01-26 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 10
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har behandlats i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, där
nämndens ledamöter har getts möjlighet att komma med inspel över
motionen. Länsrådet för funktionsnedsatta har getts möjlighet att yttra sig
över motionen. Efter behandling i presidiet föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-01-12
 Yttrande Länsrådet för funktionsnedsatta 2020-12-16
 Protokollsutdrag TIM nämnden 2020-09-15
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionssvar 2020-09-01
 Motionsunderlag 2020-08-20
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson (V) överlämnar följande protokollsanteckning, vilken
godkänns av ordföranden:
Vänsterpartiet anser att det finns flera bra delar i motionen, men vi har
större ambitioner än de som framgår av motionen. I vårat budgetförslag
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15
Tid:

2021-01-26 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk
fastslog vi en väg mot nolltaxa för alla invånare i regionen, där vi tillsköt
avgörande resurser för ändamålet. Tyvärr fick vi inte gehör för det. Med
anledning av att vi har en egen plan för ett införande av nolltaxa så kommer
vi avstå från att rösta i ärendet, istället hänvisar vi till vår budget och
flerårsplan för 2021-2023.
Anders Gustafsson (SD) och Robert Andersson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Leif Andersson (C) yrkar bifall till presidiets förslag om att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot
Sverigedemokraternas förslag om bifall till motionen och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag, om att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Inför avgiftsfri
kollektivtrafik för färdtjänstberättigade
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och Anders
Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts möjlighet att
komma med inspel, därefter har ett motionsunderlag tagits fram. Motionen har
behandlats i presidiet som förslår att motionen avslås

Information i ärendet
I lag om Färdtjänst 1997:736, 7§ står följande: ”tillstånd till färdtjänst skall
meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationer”.
Detta innebär att merparten av de personer som har färdtjänst idag saknar
förutsättningar att resa själv med allmänna kommunikationer. Givetvis har vissa
personer varierande hälsostatus och vilket t.ex. kan innebära att vissa dagar och
under vissa väderförhållanden kan resa ske på egen hand med kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken har under en längre tid gjorts mer tillgänglig för personer med
funktionsvariationer. Sett över hela riket har investeringar för tillgänglighet skett
genom anpassningar av hållplatser, stationer, tåg och bussar för åtskilliga
miljarder sedan början av 2000-talet. Bara i Jönköping län har många miljoner
investerats i tillgänglighet, vilket även är till stor fördel för personer utan
funktionsvariationer.
Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade har funnits i Jönköpings
kommun ( i stadstrafiken) under en kortare period på 2000-talet, (innan
skatteväxling av färdtjänst mm - år 2014). Det avgiftsfria resandet i
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kollektivtrafiken var uppskattat av färdtjänstkunderna men samtidigt ökade både
antalet färdtjänstresor och antalet färdtjänstansökningar i kommunen. Försöket
lades ner p.g.a. att tänkta besparingar uteblev helt och istället blev det
kostnadsökningar. I samband med att försöket lades ner väcktes tanken på att om
en person följer med på resan ska den resan vara avgiftsfritt. Personen som reser
med kan då vara behjälplig som stöd vid av- och påstigning samt vid betalning av
resan osv. Detta ledde sedan till att Jönköpings kommun var först ut med ”ta-meden-vän” (papperskuponger). Senare efter skatteväxling av färdtjänst infördes ett
kort - ”ta med en vän” ( år 2015), i hela länet som innebär att den som har
färdtjänst kan avgiftsfritt ta med sig en vän på buss/tåg inom Jönköpings län. Den
färdtjänstberättigade köper lämplig biljett ur Länstrafikens sortiment.
Nedan redovisas antalet resor för 2019 för ”ta med en vän”- kortet.
Antal påstigande 2019
Buss

Summa Buss
Tåg
Summa totalt

Jönköpings stadstrafik
Visingsö/Hva
Nässjö stadstrafik
Regionbussar
Värnamo stadstrafik
Krösatågen

Antal påstigande
31056
14
481
3875
1315
36741
814
37555

Några regioner i Sverige har fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna
kollektivtrafiken, tex Region Kalmar, Skånetrafiken och Stockholm (SLL). Det är
också tillåtet att avgiftsfritt ta med en person vid dessa resor. Vid införandet ökade
antalet ansökningar (inkl. antal avslag) och enheten som tar emot och handlägger
ansökan samt beviljar tillstånd fick en hög arbetsbelastning och fler handläggare
behövde anställas. Detta innebär även längre väntetider på beslut för de som
lämnat in ansökningar.
Görs en jämförelse av andelen avslag av färdtjänstansökningar så kan det
konstatera att andelen är högre i regioner som har fria resor i kollektivtrafiken än i
Region Jönköpings län. Därtill kan vi även konstatera att andelen överprövningar
till både förvaltningsrätt och kammarrätt ökar.
Andel överprövningar av färdtjänstansökan 2019:
 Skåne 17%
 Stockholm 20%
 Jönköping 5%
Det kan även konstateras att utbudet av allmän kollektivtrafik samt den enskildes
ekonomiska vinst är två faktorer som ökar benägenheten att ansöka om färdtjänst,
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vilket här med stor sannolikhet skulle tyda på att antalet ansökningar skulle öka i
tätorter med kollektivtrafik och då troligen mest i Jönköping.
Region Jönköpings län har idag inga färdtjänstkort eller färdtjänstbevis och vid ett
ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken måste administrativt
system och personal finnas för denna hanteringen. Troligen kan biljett för den
allmänna kollektivtrafiken inte finnas enbart i mobilen då många av de personer
som har färdtjänst saknar egen mobiltelefon.
Färdtjänst kan beviljas för 6 månader och upp åt. Merparten av tillstånden gäller i
ca 3 år och en ev biljett för den allmänna kollektivtrafiken ska i så fall följa
tillståndet giltighet. Vidare kan man inte ta för givet att alla med färdtjänsttillstånd
har en giltig legitimation men den frågan kan anses som den enskildes ansvar att
lösa.
Region Skåne är den region som senast införde fria resor i den allmänna
kollektivtrafiken – under år 2015 - och det kan konstateras att antalet resor inom
färdtjänsten minska inte vid detta införandet - snarare så ökade antalet tillstånd
inkl. handläggningstiderna och där med även antalet resor.
Ett ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken för
färdtjänstberättigade, kommer att innebära kostnadsökningar för Länstrafiken
utifrån andra regioners erfarenheter och detta ryms inte inom befintlig ram utan
kräver en utökad budgetram för Länstrafiken i så fall.

Beslutsunderlag






Motionssvar 2020-09-01
Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
Motionsunderlag 2020-08-20
Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-14
Tid:

2021-01-12 kl. 08:30

Plats:

Digitalt via länk

§ 11
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av
motionen. Länsrådet för funktionsnedsatta har getts möjlighet att yttra sig
över motionen
Beslutsunderlag
 Yttrande Länsrådet för funktionsnedsatta 2020-12-16
 Protokollsutdrag TIM nämnden 2020-09-15
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionssvar 2020-09-01
 Motionsunderlag 2020-08-20
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionssvaret kompletteras med skrivningar från bland
annat budget och trafikförsörjningsprogrammet gällande kollektivtrafik för
personer med funktionsnedsättning.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande från Länsrådet för
funktionsnedsatta gällande avgiftsfri
kollektivtrafik för färdtjänstberättigade
.

Sammanfattning
Länsrådet för funktionsnedsatta ställer sig positiv till motionens att-sats och att
utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att resa kostnadsfritt i den
allmänna kollektivtrafiken.

Information i ärendet
Länsrådet för funktionsnedsatta ser att en utredning är viktig av flera olika skäl.
Ett är Sveriges ratificering av FN:s konvention gällande rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar. Konventionen ger uttryck för alla människors rätt att
vara en del av och kunna använda samhället. Det innebär att även service och
tjänster behöver utformas utifrån människors behov och mångfald. Att arbeta med
principen om universell utformning handlar om att skapa lösningar för så många
som möjligt istället för att tvingas göra anpassningar i efterhand.
Att införa avgiftsfri kollektivtrafik skulle bidra till att underlätta livet för personer
med funktionsnedsättningar på flera sätt. Det skulle öka människors känsla av
egenmakt vilket påverkar upplevelse av självständighet, delaktighet och bidra till
förbättrad upplevd hälsa. Idag finns ingen garanti att personer som förflyttar sig
med rullstol kan resa med planerad buss då det ofta är platsbrist. Biljettsystem och
liknande skapar hinder för flera målgrupper. Avgifter/taxa är inte likriktad och
riktlinjer för olika tjänster är inte synkroniserade.
Det är viktigt att det faktum att en färdtjänstberättigad person ibland kan resa i den
allmänna kollektivtrafiken inte tas till intäkt för att neka fortsatt färdtjänst.
Beroende på situation och/eller aktuellt mående kan en person som ibland kan
resa i den allmänna kollektivtrafiken andra gånger istället behöva färdtjänst.
LFF anser att en avgiftsfri kollektivtrafik skulle motivera fler personer att använda
allmänna färdmedel. I förlängningen kan det bidra till ett minskat tryck på
färdtjänst och på längre sikt även sänka kostnaderna. En hälsoekonomisk analys
skulle kunna vara användbar i detta sammanhang.
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Beslutsunderlag








Skrivelse, Länsrådet för funktionsnedsatta daterad 2020-12-16
Protokollsutdrag Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-09-15
Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
Motionssvar 2020-09-01
Motionsunderlag 2020-08-20
Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06

Beslut skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Länsrådet för funktionsnedsatta

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92112
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, sal B

§ 110
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Att motionen avslås.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av
motionen, ett motionsunderlag har nu tagits fram.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2020-08-20
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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2020-08-20

1(3)

RJL 2020/883

Regionledningskontoret
Fredric Fingal
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Inledning
Med anledning av motion från SD lämnas information i ärendet till Nämnd för
trafik, infrastruktur och miljö.

Information i ärendet
I lag om Färdtjänst 1997:736, 7§ står följande: ”tillstånd till färdtjänst skall
meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationer”.
Detta innebär att merparten av de personer som har färdtjänst idag saknar
förutsättningar att resa själv med allmänna kommunikationer. Givetvis har vissa
personer varierande hälsostatus och vilket t.ex. kan innebära att vissa dagar och
under vissa väderförhållanden kan resa ske på egen hand med kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken har under en längre tid gjorts mer tillgänglig för personer med
funktionsvariationer. Sett över hela riket har investeringar för tillgänglighet skett
genom anpassningar av hållplatser, stationer, tåg och bussar för åtskilliga
miljarder sedan början av 2000-talet. Bara i Jönköping län har många miljoner
investerats i tillgänglighet, vilket även är till stor fördel för personer utan
funktionsvariationer.
Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade har funnits i Jönköpings
kommun ( i stadstrafiken) under en kortare period på 2000-talet, (innan
skatteväxling av färdtjänst mm - år 2014). Det avgiftsfria resandet i
kollektivtrafiken var uppskattat av färdtjänstkunderna men samtidigt ökade både
antalet färdtjänstresor och antalet färdtjänstansökningar i kommunen. Försöket
lades ner p.g.a. att tänkta besparingar uteblev helt och istället blev det
kostnadsökningar. I samband med att försöket lades ner väcktes tanken på att om
en person följer med på resan ska den resan vara avgiftsfritt. Personen som reser
med kan då vara behjälplig som stöd vid av- och påstigning samt vid betalning av
resan osv. Detta ledde sedan till att Jönköpings kommun var först ut med ”ta-meden-vän” (papperskuponger). Senare efter skatteväxling av färdtjänst infördes ett
kort - ”ta med en vän” ( år 2015), i hela länet som innebär att den som har
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färdtjänst kan avgiftsfritt ta med sig en vän på buss/tåg inom Jönköpings län. Den
färdtjänstberättigade köper lämplig biljett ur Länstrafikens sortiment.
Nedan redovisas antalet resor för 2019 för ”ta med en vän”- kortet.
Antal påstigande 2019
Buss

Summa Buss
Tåg
Summa totalt

Jönköpings stadstrafik
Visingsö/Hva
Nässjö stadstrafik
Regionbussar
Värnamo stadstrafik
Krösatågen

Antal påstigande
31056
14
481
3875
1315
36741
814
37555

Några regioner i Sverige har fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna
kollektivtrafiken, tex Region Kalmar, Skånetrafiken och Stockholm (SLL). Det är
också tillåtet att avgiftsfritt ta med en person vid dessa resor. Vid införandet ökade
antalet ansökningar (inkl. antal avslag) och enheten som tar emot och handlägger
ansökan samt beviljar tillstånd fick en hög arbetsbelastning och fler handläggare
behövde anställas. Detta innebär även längre väntetider på beslut för de som
lämnat in ansökningar.
Görs en jämförelse av andelen avslag av färdtjänstansökningar så kan det
konstatera att andelen är högre i regioner som har fria resor i kollektivtrafiken än i
Region Jönköpings län. Därtill kan vi även konstatera att andelen överprövningar
till både förvaltningsrätt och kammarrätt ökar.
Andel överprövningar av färdtjänstansökan 2019:
 Skåne 17%
 Stockholm 20%
 Jönköping 5%
Det kan även konstateras att utbudet av allmän kollektivtrafik samt den enskildes
ekonomiska vinst är två faktorer som ökar benägenheten att ansöka om färdtjänst,
vilket här med stor sannolikhet skulle tyda på att antalet ansökningar skulle öka i
tätorter med kollektivtrafik och då troligen mest i Jönköping.
Region Jönköpings län har idag inga färdtjänstkort eller färdtjänstbevis och vid ett
ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken måste administrativt
system och personal finnas för denna hanteringen. Troligen kan biljett för den
allmänna kollektivtrafiken inte finnas enbart i mobilen då många av de personer
som har färdtjänst saknar egen mobiltelefon.
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Färdtjänst kan beviljas för 6 månader och upp åt. Merparten av tillstånden gäller i
ca 3 år och en ev biljett för den allmänna kollektivtrafiken ska i så fall följa
tillståndet giltighet. Vidare kan man inte ta för givet att alla med färdtjänsttillstånd
har en giltig legitimation men den frågan kan anses som den enskildes ansvar att
lösa.
Region Skåne är den region som senast införde fria resor i den allmänna
kollektivtrafiken – under år 2015 - och det kan konstateras att antalet resor inom
färdtjänsten minska inte vid detta införandet - snarare så ökade antalet tillstånd
inkl. handläggningstiderna och där med även antalet resor.
Ett ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken för
färdtjänstberättigade, kommer att innebära kostnadsökningar för Länstrafiken
utifrån andra regioners erfarenheter och detta ryms inte inom befintlig ram utan
kräver en utökad budgetram för Länstrafiken i så fall.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93
Tid:

2020-06-16 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 85
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Nämnden
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
motionsunderlag.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår att utreda
möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den
allmänna kollektivtrafiken.
Motionen anmäls till nämnden och nämndens ledamöter ges möjlighet att
komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 6986
Tid:

2020-06-03 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, sal B

§ 75
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Presidiet
 Anmäler motionen och ger regionledningskontoret i uppdrag att
lämna information i ärendet på nämnden i juni. Nämndens ledamöter
ges då möjlighet att lämna inspel, därefter tas ett motionsunderlag
fram.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår att utreda
möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den
allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har fördelats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
Beslutsunderlag
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194
Tid:

2020-11-17 kl. 13:00

Plats:

Videomöte

§ 190
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande. Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för Moderaternas yrkande.
Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och
avlastar BUP på specialistnivå.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-11-10
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05
 Motionsunderlag daterat 2020-09-29
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194
Tid:

2020-11-17 kl. 13:00

Plats:

Videomöte


Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till motionen.
Helena Elmqvist (SD) anmäler att Sverigedemokraterna ställer sig bakom
yrkandet från Moderaterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdsnivå för barn och
unga
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet på
primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och avlastar BUP
på specialistnivå.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
I Region Jönköpings län pågår flera aktiviteter just nu för att förbättra
tillgänglighet och omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa.
Det finns ett behov av utbyggd primär nivå för barn och unga med psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsdirektören gav i början av 2020 ett uppdrag för att se över
möjligheterna för att bygga en primär vård nivå för barn och unga med psykisk
ohälsa. Utbyggnaden behöver ske i flera steg. Region Jönköpings län har valt att
börja med att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Distriktsläkare har i
dagsläget kompetens för att ta över unga vuxna från 18 års ålder från barn- och
ungdomspsykiatrin. Kompetens för att möta barn och unga finns inte fullt ut idag,
viss kompetensförstärkning i primärvården kommer krävas.
Riktlinjer i Region Jönköpings län
Det finns tydliga kliniska riktlinjer för vård och behandling av barn och vuxna.
Det är olika och de finns beskrivna på nationell och lokal nivå för de allra flesta
tillstånd. Gränssnittet mellan barn och vuxen är i de flesta regioner 18 år
(myndighetsdagen).
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Finns väl beskrivet i FAKTA dokument hur barn som blir vuxna ska hanteras.
Vuxenpsykiatrin har en snävare patientgrupp än barn- och
ungdomspsykiatrin. Inom vuxenpsykiatrin räknas oftast bara svåra tillstånd (ex
depression, ångestsyndrom) som specialistpsykiatri medan medelsvåra till svåra
och ibland även lindriga (om barnet är under 13 år) räknas som specialistnivå för
individer under 18 och behandlas på BUP. Det innebär att efter 18 årsdagen
remitteras vissa patienter (svåra tillstånd med låg funktionsnivå) till
vuxenpsykiatrin och medelsvåra och lindriga remitteras till primärvården i
enlighet med FAKTA gränssnitt mellan Vuxenpsykiatri och primärvård.
Det finns också tydliga riktlinjer för vem som får förskriva narkotikaklassade
läkemedel vid ADHD. Man behöver vara specialist inom någon psykiatrisk
disciplin eller barnneurolog. Dispens för verksamheter som får uppdraget ex
vårdcentral/distriktsläkare eller barnläkare kan sökas från läkemedelsverket på
verksamhets- eller individnivå. För övriga läkemedel räcker det med att var
legitimerad läkare.
Omvärld
Det finns flera olika exempel på hur man breddat den primära nivån och det är vad
hela landets barn- och ungdomspsykiatri står inför just nu. Gemensamt för de
olika initiativ och försök som finns att bredda den primära nivån är att den stora
utmaningen ligger i att dimensionera den primära nivån på det sätt att den avlastar
barn- och ungdomspsykiatrin på ett effektivt sätt.
I stort sett samtliga regioner har idag första linjemottagningar (FL) för barn och
unga med psykisk ohälsa (vilket i vår region kallas Barn- och ungdomshälsan
(BUH), och organiseras på olika sätt. Första linjens psykiatri barn- och unga har
inom flera regioner ett uttalat uppdrag som primär vårdnivå för barn med psykisk
ohälsa. BUH i Region Jönköpings län ingår i ett nationellt nätverk för första
linjemottagningar i Sverige, där flertalet regioner är representerade. Inom vissa
regioner har man skapat dessa mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, i
andra har man valt att bygga upp nya funktioner inom vårdcentralens uppdrag
eller samorganiserat med barn- och ungdomsmedicin. Detta medför att det kan
variera mellan olika regioner vilka verksamheter som har uppdraget att fungera
som första linjen för barn och unga. Det finns idag inga nationellt framtagna
riktlinjer för vilken vård som ska erbjudas på första linjen. Det innebär att det
finnas variationer i vilka insatser man erbjuder, vilken kompetens som finns
tillgänglig och hur man samverkar med närliggande verksamheter.
Primär nivå handlar om vård som ges utanför specialistnivå, och kan vara både
exempelvis första linjemottagning och vårdcentral. I dagsläget pågår ett intensivt
arbete utifrån Nationellt programområde psykisk hälsa (NPO), som är en del av
nationellt system för kunskapsstyrning, för att kartlägga vilka insatser som kan
ges på olika vårdnivåer. Bland annat ska ett nationellt vård- och insatsprogram
ADHD vara klart februari 2021. I det nationella insatsprogrammet ingår att
medicinering ges och ansvaras för på specialistnivå. Man öppnar upp för att vissa
insatser kan ges på FL samtidigt som patienten har insatser på specialistnivån.
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Exempel från andra regioner kring den specifika frågan gällande ADHD på första
linjen (FL).
Sörmland: Barn kan i dialog mellan BUP och FL få komma till FL om man har ex
ADHD och medicinerar. Arbete pågår för att formalisera detta. Allt tyder på att
det kommer att gälla barn med god funktionsnivå där medicinering fungerar. FL
ansvarar för stödjande insatser och BUP för medicinering.
Västra Götaland: I Västra Götaland arbetar man med en tydlig stegvis vård. Barn
med neuropsykiatrisk diagnos kan, likväl som andra barn, få hjälp med insatser
från FL gällande lindrigare problematik som inte har med själva diagnosen att
göra (där kontakt på BUP inte pågår).
Skåne och Uppsala: I Region Skåne och Region Uppsala ligger vårdansvaret för
ADHD-gruppen inom BUP. Arbete pågår med riktning att utöka första linjens
ansvar för denna grupp. Exempelvis funderar man på om första linjen skulle
kunna arbeta med riktat föräldrastöd till den här gruppen.
Nationell utredning
Nationellt är ett regeringsdirektiv framtaget om särskild utredning.
Verksamhetschef för BUP inom Region Jönköpings län har deltagit i att forma det
nationella uppdragsdirektivet. Den nationella utredaren ska bland annat:
 Utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och
nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna
genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
 Bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas
ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag,
exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården.
 Föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och
psykiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det
hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell
nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.
 I dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda
skolhuvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga på regional och lokal nivå.
 Ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en
överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och
ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
 Lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som
lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.
Verksamhetschefernas svar på regeringsdirektivet visar att viktiga nycklar i
arbetet framåt för att lösa helhetsbilden för god vård till barn och unga är
habilitering, dimensionering av vård för barn och unga med lindriga till måttliga
besvär med behov av långvariga kontakter samt medicinsk kompetens och
läkemedelsbehandling.
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Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland
annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget
redovisas senast den 1 oktober 2021.
En väg in
Triagering via ”En väg in barn och unga, psykisk hälsa” är i drift sedan januari
2020. Erfarenheterna så här långt visar:
 Fördelning av barn och unga från en väg in till Barn- och ungdomshälsan
(BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) följer sedan starten ett
stabilt mönster där BUH får ca 55 % och BUP 45 %.
 Remissinflödet är stabilt och jämförbart med föregående år. Ca 350
remisser per månad varav ca 10-15 % avvisas. Majoriteten av avvisade
remisser går till elevhälsan på grund av att remissen är bristfällig
alternativt att frågeställningen är för gammal och ny remiss får skrivas.
 Stabilt ökande andel av triageringar genom BCFPI (triageringsverktyg)
görs via ”En väg in” och ger ett bra underlag för fortsatt vård. I dagsläget
triageras drygt 50 % av alla barn genom BCFPI.
Reflektioner sedan starten från verksamheten:
 Patienterna uttrycker en stor nöjdhet med bemötande och att göra BCFPI
samt att få tiden direkt.
 Vid mötet med patienten uppfattar både BUH och BUP att BCFPI gör att
man snabbare kan komma igång med rätt insats. Man möter nu oftare
patienten som enskild behandlare inte två som tidigare. Ökar tillgänglighet
men försämrar inte kvaliteten.
 Analys pågår inom BUP/BUH för att se över om andelen barn som faller
mellan stolarna minskat sedan starten av ” En väg in”. Flera barn ligger i
glappet mellan BUP/BUH:s uppdrag. Därför är arbetet angeläget med att
bygga ut en primär nivå för barn och unga men lindriga till måttliga besvär
som behöver långvarig kontakt och eller medicinsk/läkemedelsbehandling.
 Arbetssätten i de olika systemen TeleQ, Cosmic, Blå appen behöver
justeras kontinuerligt.
Förstärkning för att förbättra tillgängligheten
 Förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin - behov av resurser för att
möte efterfrågan och möte samhällets behov.
 Kraftfull förstärkning inom BUP pågår. Målet är 18-20 nya tjänster
(sjuksköterska, specialpedagog, kurator, psykolog, läkare, ST-läkare, UL).
 Målsättning att öka intern utredningsproduktion med ca 30 % under 2020
samt klara behov av uppföljning och behandling efter utredning.
 Mål att klara under 2020
- förstabesök inom 30 dagar
- behandling inom 30 dagar.
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Ökning av utredningskapacitet på BUP
 Neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar) tar i dagsläget drygt 50 %
av barn- och ungdomspsykiatrins totala resurs. Därför är det ett strategiskt
område att förstärka för att minska undanträngningseffekt för andra
patienter.
 Kraftigt ökad utredningskapacitet byggs upp i Värnamo, för kompetens
och effektivare flöden.
 Nya arbetssätt för mindre komplexa utredningar är implementerade.
 Fortsatt köp av utredningar externt.
Åtgärder på längre sikt
 Triagering via ”En väg in…” visar hur resurser kan behöva omfördelas för
att förstärka första linjen/ bygga ut en primär nivå.
 I en förlängning - en utbyggnad av en primär nivå där viss kompetens som
nu rekryteras till BUP kan fördelas eller delas med den primära nivån.
Barn och ungdomspsykiatrin välkomnar intentionen i motionen och är samtidigt
angelägen om att gå i takt med den nationella utredningen. Den nationella
utredningen syftar till att utreda förutsättningar för en god och sammanhållen och
resurseffektiv nära vård för barn och unga i Sverige. I utredningen samlar man
ihop de olika initiativ och försök att bygga ut en primär vårdnivå för barn och
unga som finns i landet. Utredningen bidrar till att beskriva en modell för hur en
primär vårdnivå skulle kunna se ut för att ge vård av god kvalitet samt avlasta den
specialiserade barn och ungdomspsykiatrin. Viktigt att följa arbetet i och
lärdomarna från den nationella utredningen under vårt arbete inom Region
Jönköpings län. Men att invänta resultatet av den utredningen kommer att ta för
lång tid.

Beslutsunderlag














Motionssvar daterat 2020-11-10
Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05
Motionsunderlag daterat 2020-09-29
Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
Motionsunderlag daterat 2020-08-20
Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn och unga

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

MOTIONSSVAR

6(6)

RJL 2020/219

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 135-154
Tid:

2020-11-05 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 151
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Anse motionen besvarad.
Reservationer
Thomas Bäuml (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och
avlastar BUP på specialistnivå.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-09-29
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 135-154
Tid:

2020-11-05 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att
presidiet anser att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MOTIONSUNDERLAG
2020-09-29
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdsnivå
Inledning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Moderaterna, 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
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdnivå att:


En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet på
primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och avlastar BUP
på specialistnivå.

I Region Jönköpings län pågår flera aktiviteter just nu för att förbättra
tillgänglighet och omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa.
Det finns ett behov av utbyggd primär nivå för barn och unga med psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsdirektören gav i början av 2020 ett uppdrag för att se över
möjligheterna för att bygga en primär vård nivå för barn och unga med psykisk
ohälsa. Utbyggnaden behöver ske i flera steg. Region Jönköpings län har valt att
börja med att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Distriktsläkare har i
dagsläget kompetens för att ta över unga vuxna från 18 års ålder från barn- och
ungdomspsykiatrin. Kompetens för att möta barn och unga finns inte fullt ut idag,
viss kompetensförstärkning i primärvården kommer krävas.
Riktlinjer i Region Jönköpings län
Det finns tydliga kliniska riktlinjer för vård och behandling av barn och vuxna.
Det är olika och de finns beskrivna på nationell och lokal nivå för de allra flesta
tillstånd. Gränssnittet mellan barn och vuxen är i de flesta regioner 18 år
(myndighetsdagen).
Finns väl beskrivet i FAKTA dokument hur barn som blir vuxna ska hanteras.
Vuxenpsykiatrin har en snävare patientgrupp än barn- och
ungdomspsykiatrin. Inom vuxenpsykiatrin räknas oftast bara svåra tillstånd (ex
depression, ångestsyndrom) som specialistpsykiatri medan medelsvåra till svåra
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och ibland även lindriga (om barnet är under 13 år) räknas som specialistnivå för
individer under 18 och behandlas på BUP. Det innebär att efter 18 årsdagen
remitteras vissa patienter (svåra tillstånd med låg funktionsnivå) till
vuxenpsykiatrin och medelsvåra och lindriga remitteras till primärvården i
enlighet med FAKTA gränssnitt mellan Vuxenpsykiatri och primärvård.
Det finns också tydliga riktlinjer för vem som får förskriva narkotikaklassade
läkemedel vid ADHD. Man behöver vara specialist inom någon psykiatrisk
disciplin eller barnneurolog. Dispens för verksamheter som får uppdraget ex
vårdcentral/distriktsläkare eller barnläkare kan sökas från läkemedelsverket på
verksamhets- eller individnivå. För övriga läkemedel räcker det med att var
legitimerad läkare.
Omvärld
Det finns flera olika exempel på hur man breddat den primära nivån och det är vad
hela landets barn- och ungdomspsykiatri står inför just nu. Gemensamt för de
olika initiativ och försök som finns att bredda den primära nivån är att den stora
utmaningen ligger i att dimensionera den primära nivån på det sätt att den avlastar
barn- och ungdomspsykiatrin på ett effektivt sätt.
I stort sett samtliga regioner har idag första linjemottagningar (FL) för barn och
unga med psykisk ohälsa (vilket i vår region kallas Barn- och ungdomshälsan
(BUH), och organiseras på olika sätt. Första linjens psykiatri barn- och unga har
inom flera regioner ett uttalat uppdrag som primär vårdnivå för barn med psykisk
ohälsa. BUH i Region Jönköpings län ingår i ett nationellt nätverk för första
linjemottagningar i Sverige, där flertalet regioner är representerade. Inom vissa
regioner har man skapat dessa mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, i
andra har man valt att bygga upp nya funktioner inom vårdcentralens uppdrag
eller samorganiserat med barn- och ungdomsmedicin. Detta medför att det kan
variera mellan olika regioner vilka verksamheter som har uppdraget att fungera
som första linjen för barn och unga. Det finns idag inga nationellt framtagna
riktlinjer för vilken vård som ska erbjudas på första linjen. Det innebär att det
finnas variationer i vilka insatser man erbjuder, vilken kompetens som finns
tillgänglig och hur man samverkar med närliggande verksamheter.
Primär nivå handlar om vård som ges utanför specialistnivå, och kan vara både
exempelvis första linjemottagning och vårdcentral. I dagsläget pågår ett intensivt
arbete utifrån Nationellt programområde psykisk hälsa (NPO), som är en del av
nationellt system för kunskapsstyrning, för att kartlägga vilka insatser som kan
ges på olika vårdnivåer. Bland annat ska ett nationellt vård- och insatsprogram
ADHD vara klart februari 2021. I det nationella insatsprogrammet ingår att
medicinering ges och ansvaras för på specialistnivå. Man öppnar upp för att vissa
insatser kan ges på FL samtidigt som patienten har insatser på specialistnivån.
Exempel från andra regioner kring den specifika frågan gällande ADHD på första
linjen (FL).
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Sörmland: Barn kan i dialog mellan BUP och FL få komma till FL om man har ex
ADHD och medicinerar. Arbete pågår för att formalisera detta. Allt tyder på att
det kommer att gälla barn med god funktionsnivå där medicinering fungerar. FL
ansvarar för stödjande insatser och BUP för medicinering.
Västra Götaland: I Västra Götaland arbetar man med en tydlig stegvis vård. Barn
med neuropsykiatrisk diagnos kan, likväl som andra barn, få hjälp med insatser
från FL gällande lindrigare problematik som inte har med själva diagnosen att
göra (där kontakt på BUP inte pågår).
Skåne och Uppsala: I Region Skåne och Region Uppsala ligger vårdansvaret för
ADHD-gruppen inom BUP. Arbete pågår med riktning att utöka första linjens
ansvar för denna grupp. Exempelvis funderar man på om första linjen skulle
kunna arbeta med riktat föräldrastöd till den här gruppen.
Nationell utredning
Nationellt är ett regeringsdirektiv framtaget om särskild utredning.
Verksamhetschef för BUP inom Region Jönköpings län har deltagit i att forma det
nationella uppdragsdirektivet. Den nationella utredaren ska bland annat:
 Utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och
nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna
genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
 Bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas
ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag,
exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården.
 Föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och
psykiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det
hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell
nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.
 I dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda
skolhuvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga på regional och lokal nivå.
 Ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en
överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och
ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
 Lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som
lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.
Verksamhetschefernas svar på regeringsdirektivet visar att viktiga nycklar i
arbetet framåt för att lösa helhetsbilden för god vård till barn och unga är
habilitering, dimensionering av vård för barn och unga med lindriga till måttliga
besvär med behov av långvariga kontakter samt medicinsk kompetens och
läkemedelsbehandling.
Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland
annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget
redovisas senast den 1 oktober 2021.
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En väg in
Triagering via ”En väg in barn och unga, psykisk hälsa” är i drift sedan januari
2020. Erfarenheterna så här långt visar:
 Fördelning av barn och unga från en väg in till Barn- och ungdomshälsan
(BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) följer sedan starten ett
stabilt mönster där BUH får ca 55 % och BUP 45 %.
 Remissinflödet är stabilt och jämförbart med föregående år. Ca 350
remisser per månad varav ca 10-15 % avvisas. Majoriteten av avvisade
remisser går till elevhälsan på grund av att remissen är bristfällig
alternativt att frågeställningen är för gammal och ny remiss får skrivas.
 Stabilt ökande andel av triageringar genom BCFPI (triageringsverktyg)
görs via ”En väg in” och ger ett bra underlag för fortsatt vård. I dagsläget
triageras drygt 50 % av alla barn genom BCFPI.
Reflektioner sedan starten från verksamheten:
 Patienterna uttrycker en stor nöjdhet med bemötande och att göra BCFPI
samt att få tiden direkt.
 Vid mötet med patienten uppfattar både BUH och BUP att BCFPI gör att
man snabbare kan komma igång med rätt insats. Man möter nu oftare
patienten som enskild behandlare inte två som tidigare. Ökar tillgänglighet
men försämrar inte kvaliteten.
 Analys pågår inom BUP/BUH för att se över om andelen barn som faller
mellan stolarna minskat sedan starten av ” En väg in”. Flera barn ligger i
glappet mellan BUP/BUH:s uppdrag. Därför är arbetet angeläget med att
bygga ut en primär nivå för barn och unga men lindriga till måttliga besvär
som behöver långvarig kontakt och eller medicinsk/läkemedelsbehandling.
 Arbetssätten i de olika systemen TeleQ, Cosmic, Blå appen behöver
justeras kontinuerligt.
Förstärkning för att förbättra tillgängligheten
• Förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin - behov av resurser för att
möte efterfrågan och möte samhällets behov.
• Kraftfull förstärkning inom BUP pågår. Målet är 18-20 nya tjänster
(sjuksköterska, specialpedagog, kurator, psykolog, läkare, ST-läkare, UL).
• Målsättning att öka intern utredningsproduktion med ca 30 % under 2020
samt klara behov av uppföljning och behandling efter utredning.
• Mål att klara under 2020
- förstabesök inom 30 dagar
- behandling inom 30 dagar.
Ökning av utredningskapacitet på BUP
• Neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar) tar i dagsläget drygt 50 %
av barn- och ungdomspsykiatrins totala resurs. Därför är det ett strategiskt
område att förstärka för att minska undanträngningseffekt för andra
patienter.
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•
•
•

Kraftigt ökad utredningskapacitet byggs upp i Värnamo, för kompetens
och effektivare flöden.
Nya arbetssätt för mindre komplexa utredningar är implementerade.
Fortsatt köp av utredningar externt.

Åtgärder på längre sikt
• Triagering via ”En väg in…” visar hur resurser kan behöva omfördelas för
att förstärka första linjen/ bygga ut en primär nivå.
• I en förlängning - en utbyggnad av en primär nivå där viss kompetens som
nu rekryteras till BUP kan fördelas eller delas med den primära nivån.
Barn och ungdomspsykiatrin välkomnar intentionen i motionen och är samtidigt
angelägen om att gå i takt med den nationella utredningen. Den nationella
utredningen syftar till att utreda förutsättningar för en god och sammanhållen och
resurseffektiv nära vård för barn och unga i Sverige. I utredningen samlar man
ihop de olika initiativ och försök att bygga ut en primär vårdnivå för barn och
unga som finns i landet. Utredningen bidrar till att beskriva en modell för hur en
primär vårdnivå skulle kunna se ut för att ge vård av god kvalitet samt avlasta den
specialiserade barn och ungdomspsykiatrin. Viktigt att följa arbetet i och
lärdomarna från den nationella utredningen under vårt arbete inom Region
Jönköpings län. Men att invänta resultatet av den utredningen kommer att ta för
lång tid.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 113
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Presidiet
1. Kompletterar motionsunderlaget med en omvärldsanalys
2. Behandlar ärendet vid kommande presidiesammanträdet den 30
september.
Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och
avlastar BUP på specialistnivå.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar motionsunderlaget med en omvärldsanalys och
behandlar ärendet vid kommande presidiesammanträde den 30 september.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå
Inledning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Moderaterna, 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
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdnivå att:


En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet på
primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och avlastar BUP
på specialistnivå.

I Region Jönköpings län pågår flera aktiviteter just nu för att förbättra
tillgänglighet och omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa.
Det finns ett behov av utbyggd primär nivå för barn och unga med psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsdirektören gav i början av 2020 ett uppdrag för att se över
möjligheterna för att bygga en primär vård nivå för barn och unga med psykisk
ohälsa. Utbyggnaden behöver ske i flera steg. Region Jönköpings län har valt att
börja med att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Distriktsläkare har i
dagsläget kompetens för att ta över unga vuxna från 18 års ålder från barn- och
ungdomspsykiatrin. Kompetens för att möta barn och unga finns inte fullt ut idag,
viss kompetensförstärkning i primärvården kommer krävas.
Det finns flera olika exempel på hur man breddat den primära nivån och det är vad
hela landets barn- och ungdomspsykiatri står inför just nu. Gemensamt för de
olika initiativ och försök som finns att bredda den primära nivån är att den stora
utmaningen ligger i att dimensionera den primära nivån på det sätt att den avlastar
barn- och ungdomspsykiatrin på ett effektivt sätt. Verksamhetschefernas svar på
regeringsdirektivet visar att viktiga nycklar i arbetet framåt för att lösa
helhetsbilden för god vård till barn och unga är habilitering, dimensionering av
vård för barn och unga med lindriga till måttliga besvär med behov av långvariga
kontakter samt medicinsk kompetens och läkemedelsbehandling.
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Triagering via ”En väg in barn och unga, psykisk hälsa” är i drift sedan januari
2020. Erfarenheterna så här långt visar:
 Fördelning av barn och unga från en väg in till Barn- och ungdomshälsan
(BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) följer sedan starten ett
stabilt mönster där BUH får ca 55 % och BUP 45 %.
 Remissinflödet är stabilt och jämförbart med föregående år. Ca 350
remisser per månad varav ca 10-15 % avvisas. Majoriteten av avvisade
remisser går till elevhälsan på grund av att remissen är bristfällig
alternativt att frågeställningen är för gammal och ny remiss får skrivas.
 Stabilt ökande andel av triageringar genom BCFPI (triageringsverktyg)
görs via ”En väg in” och ger ett bra underlag för fortsatt vård. I dagsläget
triageras drygt 50 % av alla barn genom BCFPI.
Reflektioner sedan starten från verksamheten:
 Patienterna uttrycker en stor nöjdhet med bemötande och att göra BCFPI
samt att få tiden direkt.
 Vid mötet med patienten uppfattar både BUH och BUP att BCFPI gör att
man snabbare kan komma igång med rätt insats. Man möter nu oftare
patienten som enskild behandlare inte två som tidigare. Ökar tillgänglighet
men försämrar inte kvaliteten.
 Analys pågår inom BUP/BUH för att se över om andelen barn som faller
mellan stolarna minskat sedan starten av ” En väg in”. Flera barn ligger i
glappet mellan BUP/BUH:s uppdrag. Därför är arbetet angeläget med att
bygga ut en primär nivå för barn och unga men lindriga till måttliga besvär
som behöver långvarig kontakt och eller medicinsk/läkemedelsbehandling.
 Arbetssätten i de olika systemen TeleQ, Cosmic, Blå appen behöver
justeras kontinuerligt.
Nationellt är ett regeringsdirektiv framtaget om särskild utredning.
Verksamhetschef för BUP inom Region Jönköpings län har deltagit i att forma det
nationella uppdragsdirektivet. Den nationella utredaren ska bland annat:
 Utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och
nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna
genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
 Bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas
ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag,
exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården.
 Föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och
psykiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det
hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell
nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.
 I dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda
skolhuvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga på regional och lokal nivå.
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Ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en
överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och
ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som
lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland
annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget
redovisas senast den 1 oktober 2021.
Förstärkning för att förbättra tillgängligheten
• Förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin - behov av resurser för att
möte efterfrågan och möte samhällets behov.
• Kraftfull förstärkning inom BUP pågår. Målet är 18-20 nya tjänster
(sjuksköterska, specialpedagog, kurator, psykolog, läkare, ST-läkare, UL).
• Målsättning att öka intern utredningsproduktion med ca 30 % under 2020
samt klara behov av uppföljning och behandling efter utredning.
• Mål att klara under 2020
- förstabesök inom 30 dagar
- behandling inom 30 dagar.
Ökning av utredningskapacitet på BUP
• Neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar) tar i dagsläget drygt 50 %
av barn- och ungdomspsykiatrins totala resurs. Därför är det ett strategiskt
område att förstärka för att minska undanträngningseffekt för andra
patienter.
• Kraftigt ökad utredningskapacitet byggs upp i Värnamo, för kompetens
och effektivare flöden.
• Nya arbetssätt för mindre komplexa utredningar är implementerade.
• Fortsatt köp av utredningar externt.
Åtgärder på längre sikt
• Triagering via ”En väg in…” visar hur resurser kan behöva omfördelas för
att förstärka första linjen/ bygga ut en primär nivå.
• I en förlängning - en utbyggnad av en primär nivå där viss kompetens som
nu rekryteras till BUP kan fördelas eller delas med den primära nivån.
Barn och ungdomspsykiatrin välkomnar intentionen i motionen och är samtidigt
angelägen om att gå i takt med den nationella utredningen. Den nationella
utredningen syftar till att utreda förutsättningar för en god och sammanhållen och
resurseffektiv nära vård för barn och unga i Sverige. I utredningen samlar man
ihop de olika initiativ och försök att bygga ut en primär vårdnivå för barn och
unga som finns i landet. Utredningen bidrar till att beskriva en modell för hur en
primär vårdnivå skulle kunna se ut för att ge vård av god kvalitet samt avlasta den
specialiserade barn och ungdomspsykiatrin. Viktigt att följa arbetet i och

MOTIONSUNDERLAG

4(4)

RJL 2020/219

lärdomarna från den nationella utredningen under vårt arbete inom Region
Jönköpings län. Men att invänta resultatet av den utredningen kommer att ta för
lång tid.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128
Tid:

2020-06-16 kl. 13:00

Plats:

Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

§ 123
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Information om pågående arbete med förstärkning av barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP), statistik över besök samt åtgärder framöver ges
av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger följande medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet:
 En uppdragsbeskrivning klar februari 2020 angående behov av
utbyggd primär nivå nämns – vad säger uppdragsbeskrivningen?
 En-väg-in, en triageringsprocess, har pågått sedan slutet januari
2020. Statistik önskas kring resultat och erfarenheter, hur ser
fördelningen ut avseende hur unga hänvisats vidare, dvs. till BUH,
BUP eller annan instans?
 Nationellt regeringsdirektiv om särskild utredning – huvudpunkter
för utredningen bör redovisas.
 Statistik över kostnader m.m. för BUP redovisas. Vi har sett att
kostnaden för hela psykiatrin i Region Jönköpings län ligger bra till i
förhållande till riket i övrigt, medan just för BUP ligger vi i
bottenskiktet. En analys kring detta bör kompletteras.
 En omvärldsbevakning, finns det exempel i landet där man breddat
den primära nivån?
 Motionens intentioner välkomnas – hur ser perspektivet ut avseende
”gå i takt med nationella utredningen”?
 Viktigt att barn och unga med psykisk ohälsa får komma till rätt
instans i hälso- och sjukvårdssystemet, har distriktsläkarna rätt
kompetens för att bedöma vilken insats som bör sättas in i olika fall?
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till
presidiet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-91
Tid:

2020-06-03 kl. 08:30

Plats:

Sal C, Regionens hus

§ 83
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport



Smittskydd och vårdhygien
Presidiet skjuter på informationspunkten till hösten.



Remiss - SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Diarienummer: RJL 2020/1043



Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170
Föredragande: Anette Nilsson



Redovisning av icke slutbehandlade motioner



Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga
Diarienummer: RJL 2020/219

Presidiet önskar till kommande nämndsammanträde den 16 juni, utöver
ovanstående punkter, även information om Öppna jämförelser Hälso- och
sjukvård 2019 samt Kirurgisk vård - ekonomi i balans.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107
Tid:

2020-05-25 kl. 13:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 100
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Nämnden
1. Bordlägger ärendet till kommande sammanträde den 16 juni.
2. Det informationsunderlag som tagits fram av regionledningskontoret
ske delges nämnden innan kommande sammanträde.
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Ordföranden föreslår utifrån tidsbrist vid pågående sammanträde att ärendet
bordläggs och lyfts vid kommande nämndsammanträde den 16 juni. Thomas
Bäuml (M) föreslår i anslutning till detta att det informationsunderlag som
tagits fram av regionledningskontoret ske delges nämnden innan kommande
sammanträde. Nämnden godkänner förslagen.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 62-78
Tid:

2020-05-11 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 69
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport



Läkemedel
Föredragande: Mårten Lindström, överläkare Läkemedel
Presidiet lämnar medskicket att under föredragningen ge en
uppföljning av arbetet med medicinskteknisk utrustning.



Uppföljning av arbetet med framtidens hälso- och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och
sjukvård
Information ges vid nämndsammanträdet den 25 maj och vid
nämndsammanträdet i juni kommer ett skriftligt underlag till planen
för framtidens hälso- och sjukvård att delges nämnden.



Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga
Diarienummer: RJL 2020/219

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 21-38
Tid:

2020-04-07 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 36
Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionfullmäktige
 Anmäler inkomna motioner som läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 RJL 2020/219 Motion - avseende arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå från Moderaterna – Fördelad till nämnden för
folkhälsa och sjukvård.
 RJL 2020/545 Motion - Låt människors behov styra den offentliga
välfärden från Vänsterpartiet – Fördelad till regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktiges presidium §§ Paragrafer
Tid:

2020-03-23 kl. 15:00

Plats:

Regionens hus

§ 12
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219 och RJL 2020/545
Beslut
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande:



Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga RJL 2020/219 – fördelas till nämnd för folkhälsa och
sjukvård
Motion- Låt människors behov styra den offentliga välfärden RJL
2020/545 – fördelas till regionstyrelsen med inhämtning av
synpunkter från personaldelegationen

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 27-43
Tid:

2020-03-04 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 33
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Motionen anmäls till presidiet. Information ges på nämndsammanträdet i
april.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 20
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Diarienummer: RJL 2020/1384
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen
Reservationer
Thomas Bäuml (M)
Sammanfattning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och
Gunnel Svensson, Moderaterna lämnas information i ärendet till Nämnd för
folkhälsa och sjukvård .
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna
föreslår i motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras, att:


en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår
region med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både
primärvårds- och specialistnivå.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen,
presidiet föreslår nämnden att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2020-12-14
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13
 Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2020-11-17
 Motion, inkommen 2020-06-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot moderaternas
förslag om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag, om att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-21
Tid:

2021-01-12 kl. 08:30

Plats:

Digitalt

§ 14
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Diarienummer: RJL 2020/1384
Beslut
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Avslå motionen
Sammanfattning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och
Gunnel Svensson, Moderaterna lämnas information i ärendet till Nämnd för
folkhälsa och sjukvård . Efter behandling i presidiet för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna
föreslår i motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras, att:


en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår
region med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både
primärvårds- och specialistnivå.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2020-12-14
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13
 Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2020-11-17
 Motion, inkommen 2020-06-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård att avslå motionen.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar- Huvudvärk, hur kan
vården förbättras.
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionfullmäktige att:
 Avslå motionen

Sammanfattning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel
Svensson lämnas information i ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till
beslut.
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna föreslår i
motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras att:


en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår region
med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både primärvårds- och
specialistnivå.

Information i ärendet
Huvudvärk är ett vanligt och återkommande symptom i befolkningen. Den
primära handläggningen av dessa patienter, då de söker vård, sker oftast inom
primärvården. Huvudvärk kan bero på många olika orsaker. Spänningshuvudvärk,
migrän samt läkemedelsutlöst kronisk daglig huvudvärk utgör de vanligaste
formerna av huvudvärk. En noggrann anamnes och klinisk undersökning är
avgörande för att behandla och skilja ut de få huvudvärkspatienter som kräver
akut handläggning och/eller vidare utredning. Behandlingen skiljer sig beroende
på vilken typ av huvudvärk det är och bakomliggande orsak.
Som stöd för hälso-och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län finns
Faktadokumenten, som utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande
medicinska arbetet och som även innehåller länkar till omvårdnad och
rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.
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I Fakta kliniskt kunskapsstöd finns fem dokument som berör huvudvärk
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39795, dels ett övergripande om huvudvärk,
sedan ytterligare fyra som är mer inriktade på diagnos och aktuell handläggning
vid respektive tillstånd; cervikogen huvudvärk, Hortons huvudvärk (Cluster
headache), migrän hos vuxna, samt spänningshuvudvärk.
I dessa dokument står beskrivet bl.a. vilka utredningar och undersökningar som
bör göras, samt behandlingar som kan vara aktuella, t.ex. val av läkemedel eller
fysioterapi, där det sistnämnda finns tillgängligt på samtliga vårdcentraler i
Region Jönköpings län. Det står också beskrivet i vilka fall som patienten ska/bör
remitteras till sjukhusspecialist för bedömning och fortsatt handläggning.

Hur säkrar vi att huvudvärksvården sköts på ett bra sätt
inom primärvården?
Patienter som söker för huvudvärk är vanligt förekommande i primärvården och
läkarna i primärvården har därför en vana i att handlägga dessa patienter.
Huvudvärk är ett symptom och inte en diagnos, och kan ha många olika orsaker.
Generellt kan man säga att det för mer oerfarna kollegor, som tex är under
utbildningstjänst, finns inplanerade återkommande handledningstillfällen för att
kunna diskutera ärenden av icke-akut karaktär (varje vecka) med erfaren
kollega/handledare, där den mer oerfarna kollegan då kan ta upp medicinska
problem som den stött på i sitt arbete och är osäker på hur den ska
handlägga/behöver resonera kring.
Utöver erfarenhet är det viktigt för vårdpersonalen att hålla sig uppdaterad på
aktuell kunskap och behandlingsmetoder och där finns som stöd tex vårt regionala
kunskapsstöd Fakta allmänt kliniskt kunskapsstöd, som baseras på nationella och
regionövergripande riktlinjer, och som uppdateras kontinuerligt (i princip
vartannat år eller oftare vid behov). Det innehåller även länkar till omvårdnadoch rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor. Detta
kunskapsstöd är välkänt av medarbetarna i regionen och innefattar också
ansvarsfördelning mellan primär-och slutenvård och fungerar som ett styrande
dokument.
Antal besökare på aktuell Faktasida (Obs gör ej skillnad på extern/intern
användning/annan region/privatperson) 2020-11-16---2020-12-15
Faktadokument
Huvudvärk 84 st
Migrän 187 st
Cervikogen huvudvärk 52 st
Hortons huvudvärk 47 st
Spänningshuvudvärk 65 st
Dokumenten berör vad som först ska ha prövats i primvården innan eventuell
remiss till neurolog kan bli aktuell. För att ta exemplet migrän står
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diagnoskriterier beskrivet i aktuellt dokument, vilka behandlingar som kan vara
aktuella vid ett migränfall, förebyggande behandlingar, såväl icke-farmakologisk
som farmakologisk (läkemedel), där både förstahands- och
andrahandsbehandlingar står beskrivna, samt längd på behandling etc som ska ha
prövats innan eventuell remiss till neurolog.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=14698&nodeId=39795
Då större nyheter inom aktuellt ämne, t.ex. nya då nya behandlingsriktlinjer/
behandlingar kommer inom primärvård eller då det är viktigt att
primärvårdsläkaren känner till de nya behandlingarna i slutenvården brukar det
lanseras som en nyhet på Faktasidan, så att det på så sätt uppmärksammas, och
ofta ordnas också ett utbildningstillfälle.
Under februari 2020 arrangerades en Faktadag för distriktsläkarna i Region
Jönköpings län där huvudvärksansvarig neurolog på länssjukhuset Ryhov höll i en
föreläsning som i huvudsak berörde ämnet Migrän och nyheter/
behandlingsmetoder relaterat till den diagnosen. I föreläsningen ingick även
information om hur planeringen såg ut vad gällde t.ex. botoxbehandling, som
ibland ges vid svårare fall av migrän.
Generellt uppfattas inte huvudvärksvården som ett stort problemområde från
vårdens sida i nuläget.

Vilka är specialister inom Region Jönköpings län?
Neurologerna på sjukhusen i Region Jönköpings län tar hand om
huvudvärkspatienter. För behandling med t.ex. botulinumtoxin på indikation
migrän, sker detta antingen via neurologklinik eller via smärtklinik på våra
sjukhus.
För svårare eller mer komplicerade fall finns för neurologklinikerna möjlighet att
remittera till Universitetssjukhusen (Linköping) eller till Huvudvärkskliniken
Huddinge.
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Tillgänglighet

Tillgängligheten till neurolog utifrån vårdgarantin visar en marginell förbättring.
Totalt klarar man 60-70 procent innan 90 dagar. Men den finns en stor skillnad i
väntetid mellan de tre sjukhusen. Eksjö klarar nästan alla inom 90 dagar och 79
procent inom 60 ungefär lika bra i Värnamo, medan Jönköping bara klarar 34
procent inom 60 dagar i snitt 2020.

Hur ser det ut i närliggande regioner?
Riktlinjerna i närliggande regioner, Region Östergötland och Region Kalmar, som
söker med huvudvärk liknar de som vi har i Region Jönköpings län vad gäller
omhändertagande primärvårdsnivå/specialistnivå
Östergötland (Migrän respektive huvudvärk)
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=8598&proxydir
ect=true
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=12704&proxyd
irect=true
Kalmar (Migrän)
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/1d6a9e24-9e99-4402-844024f6a7c99dae?region=08

Beslutsunderlag




Motionsunderlag 2020-12-14
Protokollsutdrag presidie 2021-01-13
Motion, inkommen 2020-06-02

Beslut skickas till


Regionstyrelsen
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Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTION
2020-12-18
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Regionledningskontoret
Avsändare
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Huvudvärk, hur kan vården
förbättras
Inledning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel
Svensson, Moderaterna lämnas information i ärendet till Nämnd för folkhälsa och
sjukvård . Efter behandling i presidiet för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till
beslut.

Information i ärendet
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna föreslår i
motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras att:


en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår region
med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både primärvårds- och
specialistnivå.

Huvudvärk är ett vanligt och återkommande symptom i befolkningen. Den
primära handläggningen av dessa patienter, då de söker vård, sker oftast inom
primärvården. Huvudvärk kan bero på många olika orsaker. Spänningshuvudvärk,
migrän samt läkemedelsutlöst kronisk daglig huvudvärk utgör de vanligaste
formerna av huvudvärk. En noggrann anamnes och klinisk undersökning är
avgörande för att behandla och skilja ut de få huvudvärkspatienter som kräver
akut handläggning och/eller vidare utredning. Behandlingen skiljer sig beroende
på vilken typ av huvudvärk det är och bakomliggande orsak.
Som stöd för hälso-och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län finns
Faktadokumenten, som utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande
medicinska arbetet och som även innehåller länkar till omvårdnad och
rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.
I Fakta kliniskt kunskapsstöd finns fem dokument som berör huvudvärk
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39795, dels ett övergripande om huvudvärk,
sedan ytterligare fyra som är mer inriktade på diagnos och aktuell handläggning
vid respektive tillstånd; cervikogen huvudvärk, Hortons huvudvärk (Cluster
headache), migrän hos vuxna, samt spänningshuvudvärk.

MOTION
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I dessa dokument står beskrivet bl.a. vilka utredningar och undersökningar som
bör göras, samt behandlingar som kan vara aktuella, t.ex. val av läkemedel eller
fysioterapi, där det sistnämnda finns tillgängligt på samtliga vårdcentraler i
Region Jönköpings län. Det står också beskrivet i vilka fall som patienten ska/bör
remitteras till sjukhusspecialist för bedömning och fortsatt handläggning.
Hur säkrar vi att huvudvärksvården sköts på ett bra sätt inom
primärvården?
Patienter som söker för huvudvärk är vanligt förekommande i primärvården och
läkarna i primärvården har därför en vana i att handlägga dessa patienter.
Huvudvärk är ett symptom och inte en diagnos, och kan ha många olika orsaker.
Generellt kan man säga att det för mer oerfarna kollegor, som tex är under
utbildningstjänst, finns inplanerade återkommande handledningstillfällen för att
kunna diskutera ärenden av icke-akut karaktär (varje vecka) med erfaren
kollega/handledare, där den mer oerfarna kollegan då kan ta upp medicinska
problem som den stött på i sitt arbete och är osäker på hur den ska
handlägga/behöver resonera kring.
Utöver erfarenhet är det viktigt för vårdpersonalen att hålla sig uppdaterad på
aktuell kunskap och behandlingsmetoder och där finns som stöd tex vårt regionala
kunskapsstöd Fakta allmänt kliniskt kunskapsstöd, som baseras på nationella och
regionövergripande riktlinjer, och som uppdateras kontinuerligt (i princip
vartannat år eller oftare vid behov). Det innehåller även länkar till omvårdnadoch rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor. Detta
kunskapsstöd är välkänt av medarbetarna i regionen och innefattar också
ansvarsfördelning mellan primär-och slutenvård och fungerar som ett styrande
dokument.
Antal besökare på aktuell Faktasida (Obs gör ej skillnad på extern/intern
användning/annan region/privatperson) 2020-11-16---2020-12-15
Faktadokument
Huvudvärk 84 st
Migrän 187 st
Cervikogen huvudvärk 52 st
Hortons huvudvärk 47 st
Spänningshuvudvärk 65 st
Dokumenten berör vad som först ska ha prövats i primvården innan eventuell
remiss till neurolog kan bli aktuell. För att ta exemplet migrän står
diagnoskriterier beskrivet i aktuellt dokument, vilka behandlingar som kan vara
aktuella vid ett migränfall, förebyggande behandlingar, såväl icke-farmakologisk
som farmakologisk (läkemedel), där både förstahands- och
andrahandsbehandlingar står beskrivna, samt längd på behandling etc som ska ha
prövats innan eventuell remiss till neurolog.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=14698&nodeId=39795

MOTION
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Då större nyheter inom aktuellt ämne, t.ex. nya då nya behandlingsriktlinjer/
behandlingar kommer inom primärvård eller då det är viktigt att
primärvårdsläkaren känner till de nya behandlingarna i slutenvården brukar det
lanseras som en nyhet på Faktasidan, så att det på så sätt uppmärksammas, och
ofta ordnas också ett utbildningstillfälle.
Under februari 2020 arrangerades en Faktadag för distriktsläkarna i Region
Jönköpings län där huvudvärksansvarig neurolog på länssjukhuset Ryhov höll i en
föreläsning som i huvudsak berörde ämnet Migrän och nyheter/
behandlingsmetoder relaterat till den diagnosen. I föreläsningen ingick även
information om hur planeringen såg ut vad gällde t.ex. botoxbehandling, som
ibland ges vid svårare fall av migrän.
Generellt uppfattas inte huvudvärksvården som ett stort problemområde från
vårdens sida i nuläget.
Vilka är specialister inom Region Jönköpings län?
Neurologerna på sjukhusen i Region Jönköpings län tar hand om
huvudvärkspatienter. För behandling med t.ex. botulinumtoxin på indikation
migrän, sker detta antingen via neurologklinik eller via smärtklinik på våra
sjukhus.
För svårare eller mer komplicerade fall finns för neurologklinikerna möjlighet att
remittera till Universitetssjukhusen (Linköping) eller till Huvudvärkskliniken
Huddinge.
Tillgänglighet

Tillgängligheten till neurolog utifrån vårdgarantin visar en marginell förbättring.
Totalt klarar man 60-70 procent innan 90 dagar. Men den finns en stor skillnad i
väntetid mellan de tre sjukhusen. Eksjö klarar nästan alla inom 90 dagar och 79
procent inom 60 ungefär lika bra i Värnamo, medan Jönköping bara klarar 34
procent inom 60 dagar i snitt 2020.
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Hur ser det ut i närliggande regioner?
Riktlinjerna i närliggande regioner, Region Östergötland och Region Kalmar, som
söker med huvudvärk liknar de som vi har i Region Jönköpings län vad gäller
omhändertagande primärvårdsnivå/specialistnivå
Östergötland (Migrän respektive huvudvärk)
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=8598&proxydir
ect=true
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=12704&proxyd
irect=true
Kalmar (Migrän)
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/1d6a9e24-9e99-4402-844024f6a7c99dae?region=08

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-179, 179, 181-194
Tid:

2020-11-17 kl. 13:00

Plats:

Videomöte

§ 179
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Information om befintliga faktadokument avseende huvudvärk och en
genomförd faktadag inom Region Jönköpings län ges av hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-131
Tid:

2020-09-30 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 121
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Diarienummer: RJL 2020/1384
Motionen anmäls till presidiet. Information ges på ett kommande
nämndsammanträde under hösten.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLLSUTDRAG

1(1)

Diarienummer

Regionfullmäktiges presidium §§ 20-25
Tid:

2020-08-13, kl 13.30-14.35

Plats:

A-salen, Regionens hus

§ 24

Motioner att fördela
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande:
 Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen RJL
2020/1383 – Fördelas till nämnd RS
 Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras RJL 2020/1384
– Fördelas till nämnd FS
 Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag RJL
2020/1577– Fördelas till RS
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 19
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen
Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle
Moln Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd
för folkhälsa och sjukvård efter begäran.
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen; Inför Antibiotikaronder för att
minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen,
presidiet föreslår nämnden att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterad 2021-01-09
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13
 Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Moderaterna yrkar motionen vara besvarad med följande
protokollsanteckning:
”Av tjänsteskrivelsen framgår att det finns förbättringspotential avseende
antibiotikaanvändningen i regionen. Vi anser det vara av stor vikt att
antibiotikaronder eller andra liknande insatser bör utvecklas men beslutas i
respektive verksamhetsområde.”
Mona Milton (SD) yrkar bifall till motionen.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

Beslutsgång
Ordförande ställer nämnden tre förslag till beslut, ena förslaget att avslå
motionen, andra förslaget att bifalla motionen och tredje förslaget att anse
motionen besvarad. Ordförande finner att motionen skall avslås.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-21
Tid:

2021-01-12 kl. 08:30

Plats:

Digitalt

§ 13
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Beslut
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Avslå motionen
Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle
Moln Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd
för folkhälsa och sjukvård efter begäran. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen; Inför Antibiotikaronder för att
minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterad 2021-01-09
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13
 Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår nämnden för folkhälsa och sjukvård att avslå motionen.
Thomas Bäuml (M) avstår från att delta i beslutet och återkommer under
nämndsammanträdet den 26 januari 2021.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar – Inför antibiotikaronder
för att minska resistenta bakterier
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln
Teike, 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.
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Information i ärendet
Vi står inför stora utmaningar i att hantera utvecklingen av ökande
antibiotikaresistens. Antibiotikavägledning är ett arbetssätt som ökar runt om i
världen och som förordas starkt såväl internationellt som av den nationella
Strama-organisationen. Antibiotikaförbrukningen kan på detta sätt minskas
betydligt, utan att patientsäkerheten försämras.
I ett förslag till EU-riktlinjer avseende antibiotikaanvändning förespråkar ECDC
starkt arbetssättet med ”antibiotic stewardship” och betonar vikten av att
tillräckligt med resurser avsätts för detta. I ett svenskt exempel visade
Universitetssjukhus i Malmö att genom personliga besök av infektionsläkare två
gånger per vecka lyckades man minska den totala antibiotikaförbrukningen med
27 procent på fyra internmedicinska avdelningar.
I den sammanställning som gjordes av Nysam för 2019 rapporterar 14 av 17
infektionskliniker att man på sjukhuset infört arbetssättet med antibiotikaronder.
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Arbetet med antibiotikavägledning måste utföras av läkare med
specialistkompetens inom antibiotikaområdet.
Ett projekt genomfördes i Region Jönköpings län under våren 2017, med
antibiotikaronder två gånger i veckan på länets tre medicin- och geriatrikkliniker
genom journalgranskning. Resultatet visade minskning av behandlingstiden med
intravenös antibiotika och behandlingslängden mätt som antalet givna doser per
ordination minskade. Bedömningen är att en personlig kontakt med de läkare som
ordinerar antibiotika, i form av fysiska besök ute på vårdavdelningarna på samma
sätt som gjordes i Malmö, skulle förbättra utfallet ytterligare.

I en sammanställning av Strama Jönköping noteras trots de insatser som gjorts
sista åren med behandlingsriktlinjer och utbildningsinsatser en ökande eller
väsentligen oförändrad förskrivning av antibiotika inom våra tre
verksamhetsområden. Det förskrivs för mycket antibiotika genom att det sätts in
på för lösa grunder och för långa kurer ges. Infektionsjouren och
infektionskonsulter på infektionskliniken svarar på många frågor kring lämplig
antibiotikabehandling i vissa enskilda fall. Det finns dock ett behov av att
infektionsläkare i team med mikrobiolog mer systematiskt är inblandade i alla
patienter som står på viss typ av antibiotika på sjukhusen i länet. Detta är ingen
uppgift som ryms inom ramen för aktuell konsultverksamhet från
infektionskliniken idag.
Antalet utskrivna antibiotikarecept mäts årligen och fortsatte under 2019 att
minska från 280 till 272 recept per 1 000 invånare. I jämförelse med andra
regioner ligger Region Jönköpings län lite bättre än snittet i riket.
Ansvaret för hur antibiotika används ligger på respektive verksamhet och
infektionskliniken är en resurs i arbetet. Arbetssätt och tidsåtgången varierar
beroende på hur man lägger upp arbetet. Antibiotikaronder eller andra liknande
insatser bör utvecklas och beslutas i respektive verksamhetsområde. Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård kan följa antibiotikaförskrivningen i årsredovisningen.

Beslutsunderlag


Motionsunderlag daterad 2021-01-11
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Protokollsutdrag presidie 2021-01-12
Protokollsutdrag presidie 2020-11-25
Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13
Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11

Beslutet skickas till


Regionstyrelsen

Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-09
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Förvaltningsnamn
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Inför Antibiotikaronder för
att minska resistenta bakterier
Inledning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln
Teike, 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, Maria Högberg och Olle Moln Teike, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Vi står inför stora utmaningar i att hantera utvecklingen av ökande
antibiotikaresistens. Antibiotikavägledning är ett arbetssätt som ökar runt om i
världen och som förordas starkt såväl internationellt som av den nationella
Strama-organisationen. Antibiotikaförbrukningen kan på detta sätt minskas
betydligt, utan att patientsäkerheten försämras.
I ett förslag till EU-riktlinjer avseende antibiotikaanvändning förespråkar ECDC
starkt arbetssättet med ”antibiotic stewardship” och betonar vikten av att
tillräckligt med resurser avsätts för detta. I ett svenskt exempel visade
Universitetssjukhus i Malmö att genom personliga besök av infektionsläkare två
gånger per vecka lyckades man minska den totala antibiotikaförbrukningen med
27 procent på fyra internmedicinska avdelningar.
I den sammanställning som gjordes av Nysam för 2019 rapporterar 14 av 17
infektionskliniker att man på sjukhuset infört arbetssättet med antibiotikaronder.
Arbetet med antibiotikavägledning måste utföras av läkare med
specialistkompetens inom antibiotikaområdet.
Ett projekt genomfördes i Region Jönköpings län under våren 2017, med
antibiotikaronder två gånger i veckan på länets tre medicin- och geriatrikkliniker
genom journalgranskning. Resultatet visade minskning av behandlingstiden med
intravenös antibiotika och behandlingslängden mätt som antalet givna doser per
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ordination minskade. Bedömningen är att en personlig kontakt med de läkare som
ordinerar antibiotika, i form av fysiska besök ute på vårdavdelningarna på samma
sätt som gjordes i Malmö, skulle förbättra utfallet ytterligare.

I en sammanställning av Strama Jönköping noteras trots de insatser som gjorts
sista åren med behandlingsriktlinjer och utbildningsinsatser en ökande eller
väsentligen oförändrad förskrivning av antibiotika inom våra tre
verksamhetsområden. Det förskrivs för mycket antibiotika genom att det sätts in
på för lösa grunder och för långa kurer ges. Infektionsjouren och
infektionskonsulter på infektionskliniken svarar på många frågor kring lämplig
antibiotikabehandling i vissa enskilda fall. Det finns dock ett behov av att
infektionsläkare i team med mikrobiolog mer systematiskt är inblandade i alla
patienter som står på viss typ av antibiotika på sjukhusen i länet. Detta är ingen
uppgift som ryms inom ramen för aktuell konsultverksamhet från
infektionskliniken idag.
Antalet utskrivna antibiotikarecept mäts årligen och fortsatte under 2019 att
minska från 280 till 272 recept per 1 000 invånare. I jämförelse med andra
regioner ligger Region Jönköpings län lite bättre än snittet i riket.
Ansvaret för hur antibiotika används ligger på respektive verksamhet och
infektionskliniken är en resurs i arbetet. Arbetssätt och tidsåtgången varierar
beroende på hur man lägger upp arbetet. Antibiotikaronder eller andra liknande
insatser bör utvecklas och beslutas i respektive verksamhetsområde. Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård kan följa antibiotikaförskrivningen i årsredovisningen.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 155-166
Tid:

2020-11-25 kl. 08:30

Plats:

Videomöte

§ 163
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Beslut
Presidiet för Folkhälsa och sjukvård önskar att motionsunderlaget utvecklas
i fråga om hur Region Jönköpings län arbetar med antibiotikaronder.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför Antibiotikaronder för att
minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet önskar att motionsunderlaget utvecklas i fråga om hur Region
Jönköpings län arbetar med antibiotikaronder.
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Förvaltningsnamn
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Inför Antibiotikaronder för
att minska resistenta bakterier
Inledning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln
Teike, 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, Maria Högberg och Olle Moln Teike, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Vi står inför stora utmaningar i att hantera utvecklingen av ökande
antibiotikaresistens. Antibiotikavägledning är ett arbetssätt som ökar runt om i
världen och som förordas starkt såväl internationellt som av den nationella
Strama-organisationen. Antibiotikaförbrukningen kan på detta sätt minskas
betydligt, utan att patientsäkerheten försämras.
Svenskt exempel: Universitetssjukhus i Malmö som genom personliga besök av
infektionsläkare två gånger per vecka lyckades minska den totala
antibiotikaförbrukningen med 27 % på fyra internmedicinska avdelningar.

Ett projekt genomfördes i Region Jönköpings län under våren 2017, med
antibiotikaronder två gånger i veckan på länets tre medicin- och geriatrikkliniker
genom journalgranskning.
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Resultatet visade minskning av behandlingstiden med intravenös antibiotika och
behandlingslängden mätt som antalet givna doser per ordination minskade.
Bedömningen är att en personlig kontakt med de läkare som ordinerar antibiotika,
i form av fysiska besök ute på vårdavdelningarna på samma sätt som gjordes i
Malmö, skulle förbättra utfallet ytterligare.
I en sammanställning av Strama Jönköping noteras trots de insatser som gjorts
sista åren med behandlingsriktlinjer och utbildningsinsatser en ökande eller
väsentligen oförändrad förskrivning av antibiotika inom våra tre
verksamhetsområden.
Antalet utskrivna antibiotikarecept mäts årligen och fortsatte under 2019 att
minska från 280 till 272 recept per 1 000 invånare. I jämförelse med andra
regioner ligger Region Jönköpings län lite bättre än snittet i riket.
Ansvaret för hur antibiotika används ligger på respektive verksamhet och
infektionskliniken är en resurs i arbetet. Arbetssätt och tidsåtgången varierar
beroende på hur man lägger upp arbetet. Antibiotikaronder eller andra likande
insatser bör utvecklas och beslutas i respektive verksamhetsområde. Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård kan följa antibiotikaförskrivningen i årsredovisningen.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170
Tid:

2020-10-13 kl. 13:00

Plats:

Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67

§ 161
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Information om statistik över antal patientdagar med antibiotikabehandling
per 100 vårddagar, genomfört projekt med antibiotikaronder och nuvarande
struktur för antibiotikaansvaret inom Region Jönköpings län ges av hälsooch sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-131
Tid:

2020-09-30 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 123
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport och delårsrapport 2 – 2020



Uppföljning av arbetet med lagerhållning under coronapandemin
Presidiet skjuter på informationspunkten till nämndsammanträdet
den 17 november.



Digitala mönster
Föredragande: Sven-Åke Svensson, sektionschef Kommunikation



Smittskydd och vårdhygien
Föredragande: Malin Bengnér, smittskyddsläkare



Utvärdering av nämndsnyckeltal
Presidiet skjuter på informationspunkten till efter årsskiftet för att
hinna få en redovisning över samtliga nämndsnyckeltal innan en
utvärdering sker.



Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222



Frågor
Inkomna frågor från Gunnel Svensson (M) och Elisabeth Töre (V)
besvaras vid nämndsammanträdet den 13 oktober.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 103
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Motionen anmäls till presidiet, medskick inför handläggningen görs.
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLLSUTDRAG
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Diarienummer

Regionfullmäktiges presidium §§ 14-19
Tid:

2020-05-27, kl 13.30-14.30

Plats:

Siv Kullbergs rum, Regionens hus

§ 18

Motioner att fördela
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande:
 Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta
bakterier – RJL 2020/545 – Fördelas till nämnd FS
 Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade – RJL 2020/883 – Fördelas till nämnd
TIM
 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för fältassistenter
och nattvandrare – RJL 2020/1322 – Fördelas till nämnd TIM
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-17
Tid:

2021-01-19 kl. 14:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§9

Budget och verksamhetsplan 2021 Regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2020/76
Beslut
Regionstyrelsen
1. Noterar förslag till budget för Regionstyrelsens centralt budgeterade
anslag och lägger till handlingarna
2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2021 för
verksamhetsområde Regionledningskontor med verksamhetsnära
funktion, IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service och lägger
till handlingarna.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget
och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 angivit att respektive
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december
2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29
 Budget och verksamhetsplan 2021 för verksamhetsområde
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, IT-centrum
samt Verksamhetsstöd och service.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) meddelar att Moderaterna avstår från att delta i
dagens beslut och återkommer vid regionstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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2021-01-19 kl. 14:00
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Digitalt sammanträde
Beslutets antal sidor
2
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-12-29

RJL 2020/76

Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2021 Regionstyrelsen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. Noterar förslag till budget för Regionstyrelsens centralt budgeterade anslag
och lägger till handlingarna
2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2021 för
verksamhetsområde Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion,
IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service och lägger till handlingarna.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 angivit att respektive nämnd ska
konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2020.

Information i ärendet
Inledning
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Regionfullmäktiges
beslutade budget med verksamhetsplan 2021 anger utgiftsramar och
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett
vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet
med förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras.

Verksamhetsplanens utformning
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska
mål arbetar Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard.
Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens
utveckling utifrån fem perspektiv:
 Medborgare och kund
 Process och produktion
 Lärande och förnyelse
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 Medarbetare
 Ekonomi
Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje
perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt mätetal.
Verksamhetsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse.
Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde Regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service framgår
av bilaga.
Systemmätetal
Regionfullmäktige har i budget 2021 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal
med mål. I bifogade verksamhetsplaner framgår aktuella systemmätetal samt hur
ofta de följs upp. Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som
regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa
producenter.

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

Ekonomisk ram
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2021 om budget till
Regionstyrelsen på 644 585 000 kronor. Efter Regionfullmäktiges beslut har
tekniskt justering/omdisponering skett av budget avseende Livsstilsutmaningar till
avdelningen för Folkhälsa sjukvård samt avstämning av internränta, vilket påverkat
den ekonomiska ramen. Se förändringen i nedan tabell, kolumn anslag beslut RF
2020-12-02 jämfört med kolumn anslag budget 2021.
Budgeten fördelas mellan centrala anslag och verksamhetsområdena
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt
Verksamhetsstöd och service enligt nedan.
Regionstyrelsen och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram
göra förändringar mellan utgiftsområden och verksamhetsområden, i de fall det är
en del i att uppnå fullmäktiges beslutade budget med verksamhetsplan 2021. Utöver
det har regionstyrelsen och nämnder befogenhet att inom ram göra förändringar till
följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte
behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.
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Total budget för regionstyrelsen
Tabell: Total budget regionstyrelsen (tkr)
Anslag beslut Anslag budget
Utgiftsområde
RF 2020-12-02
2021
Kommentar
Primärvård
-59 142
-59 142
Specialiserad somatisk vård
1 481
1 481
Specialiserad psykiatrisk vård
-10 959
-10 959
Övrig hälso- och sjukvård
-426 547
-432 500 Teknisk just budget Livsstilsutmaningar
Allmän regional utveckling
-19 459
-21 469 Tekniks justering område
Politisk verksamhet
-68 312
-68 312
Medicinsk service
-1 247
-1 247
Allmän service
-180 632
-180 806 Tekniks justering område
Fastighetsförvaltning
22 173
22 344 Tekniks justering område
Internränta
98 061
101 136 Avstämning internränta
Summa
-644 585
-649 476

Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan
utgiftsområden har i arbetet med detaljbudgeteringen vissa budgettekniska
justeringar gjorts.
Budgetens fördelning inom regionstyrelsen
Ersättningsformerna för regionstyrelsens verksamheter är budgeterat anslag samt
intäkter från köpande verksamheter, dessa beskrivs i respektive verksamhets
verksamhetsplan.
Tabell: Budgetens fördelning inom regionstyrelsen (tkr)
Anslag budget
Budgetens fördelning
2021
Centrala anslag
163 567
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
-476 172
IT-centrum
-85 230
Verksamhetsstöd och service
-251 640
Summa
-649 476

Det centrala anslaget har ett intäktskrav. Det förklaras av intäkter för IT-pålägg som
hanteras centralt samt statsbidrag som verkar som finansiering, är större än det
centrala anslagets kostnadsposter. Kostnadsposterna inom det centrala anslaget
avser främst försäkringspremie till LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag),
regiongemensam IT-utveckling, utbildningstjänster, regionstyrelsens anslag för
oförutsett, partianslag och partistöd, årsavgift till SKL samt budget för
regionstyrelsens egen politiska verksamhet som arvoden, konferenser och resor.

Rapportering/uppföljning
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi
enligt nedan.
Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och
nämnder. Efter april och augusti återrapporteras delårsrapport med sammanfattning
av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk
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helårsprognos till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Efter december lämnas
årsredovisning. I delårsrapporten och årsredovisningen ska återrapporteringen
spegla regionfullmäktiges fördelning per nämnd och utgiftsramar.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29
Budget och verksamhetsplan 2021 för verksamhetsområde
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt
Verksamhetsstöd och service.

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

Jane Ydman
Regiondirektör

Verksamhetsplan
2021
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion

Dnr RJL 2020/76
Jane Ydman, Regiondirektör
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
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Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli,
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd.
Nettobudgeten för 2021 är 476 miljoner kronor och verksamheten har cirka 450 faktiska årsarbetare
vid utgången av 2020.
Regionledningskontorets avdelningar arbetar med att skapa goda förutsättningar både i länet och i den
egna verksamheten för att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region så att Jönköpings
län är bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Våra grundläggande värderingar är utgångspunkt
för allt arbete.
Region Jönköpings län har en verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret består
av politiknära och strategiska resurser. Det finns även verksamhetsnära delar, som är kopplade till
ledningskontorets avdelningar.
Ledningskontoret bereder och lägger förslag till regionstyrelsen och de tre nämnderna samt övriga
politiska organ.
Ledningskontoret svarar för regionövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska
målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och stöd i övergripande
frågor.
Arbetet utgår i första hand från budget med verksamhetsplan och flerårsplan där andra styrdokument
som Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och
sjukvård ligger till grund för planperiodens prioriteringar. Balanced scorecards fem perspektiv är
utgångspunkt för den egna verksamheten. Inom regional utveckling utgår planen i stället
huvudsakligen från prioriteringar för regionalt tillväxtarbete.
De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, HR, Kommunikation, Qulturum och
Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten. Under 2021 genomförs justeringar
i hur regional utvecklingsavdelning är organiserad samt en allmän översyn av regionledningskontorets
organisering.
Verksamhetsplanen innehåller övergripande uppdrag och aktiviteter utifrån vår regionövergripande
roll men även regionledningskontorets egna mål och aktiviteter inom förbättringsarbete, HR, hållbar
utveckling och ekonomi.
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Perspektiv och strategiska mål och
strategiområden
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Bra munhälsa, God tandvård
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik
verksamhet och mångfald

Process och produktion

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

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram 2021-2025

Strategiområden

Strategiska mål

En hållbar region

2035 är Jönköpings län ett hållbart län

En attraktiv region

2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka,
åldras på och flytta till för alla

En tillgänglig region

2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län

En smart region

2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

En kompetent region

2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det
livslånga lärandet

En global Region

2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län
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Ekonomisk ersättning i budget
Ekonomisk ersättning
mnkr
Budget 2021

476

Investeringar ospec

1,0

Investeringar spec
ID

0
Klinik

Benämning
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och
sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera patientföreningar och brukarråd
i arbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

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

Närståendes hälsa och delaktighet ska ha en tydligare
roll vid varje kontakt med vårdgivare.

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska,
psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. All vårdpersonal bör kunna ge grundläggande
stöd vid existentiella kriser. Människors existentiella hälsa behöver också uppmärksammas i det breda
folkhälsoarbetet.
Aktiviteter
Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården.

Beskrivning
I samtalsgrupperna ska medarbetare ges möjlighet att
bearbeta livsfrågorna för att öka förutsättningarna att
möta patienters behov.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske med att
förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden. Utgångspunkten är att vården
ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.
Aktiviteter

Beskrivning

Utökning av rehabiliteringsresurserna i
primärvården.

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

Förstärkning av psykosociala team.

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

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
För att öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell samverkan, samt att
skapandet av delade tjänster inom Region Jönköpings län undersöks.1177 ska ha en tydlig koppling
till den nära vården och en målsättning under planperioden är att avsevärt förbättra tillgängligheten.
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Aktiviteter
Se över var 1177 är bäst organiserad.

Beskrivning
Titta över var 1177 vårdguiden på telefon bäst
organiseras inom Region Jönköpings län.

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

Beskrivning

Planering och uppföljning av den uppskjutna
vården.

Ta fram en plan och arbetssätt för att arbeta med den
uppskjutna vården och följa tillgängligheten.

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

Beskrivning
Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds
verksamheter inom Region Jönköpings län och
samarbetspartners.

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

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans
med kommuner.

Beskrivning
Hälsokommunikatörer som arbetar med upplysning
om hälso- och sjukvården på olika språk i hela länet
fortsätter. Det handlar om information om hur
sjukvårdssystemet är uppbyggt, söka vård på rätt
vårdnivå, att hitta rätt i vården och öka kunskapen
kring folkhälsa och egenvård.
Utreda möjligheten att i samverkan med
kommunerna integrera utbildning kring hälsa,
egenvård och sjukvårdens organisation i hela länets
samhällsorientering för nyanlända.
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Uppdrag/mål: Funktionsnedsättning
För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen om
principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och
lösningar för individens självständighet, samt förebygga och motverka diskriminering.
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med länets kommuner och föreningsliv
inom funktionshinderområdet.

Arbetet handlar bland annat om kompetensutveckling
och tillgängliga miljöer.

Arbeta med att förbättra tillgängligheten.

Både till lokaler, kommunikation, service och
tjänster.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja barn och
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
barn- och ungdomshälsan
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga
görs flera insatser. En samlad gemensam triagering för länet fortsätter (En väg in).
Aktiviteter
Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Beskrivning
Stöd till skolans förebyggande arbete och
invånarcaféer till unga. Riktar arbetet utifrån
elevhälsans hälsosamtal.

Uppdrag/mål: Utredning för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatrin
Utredning hur en första linjens vård för barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin
vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning kan se ut.
Aktiviteter

Beskrivning

Starta upp ett arbete tillsammans med
kommunerna.

Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och
ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en
förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.
Samverkan mer arbetet kring Skottland.

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti,
Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och
Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas hälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med
kommunerna.

Lokala team från länets olika delar genomför
förbättringsarbeten med inspiration från Skottland
och Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas
hälsa. Utifrån lärande nätverket Bästa platsen att växa
upp, leva och bo på.
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja äldres hälsa och
förebygga psykisk ohälsa
Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa
Identifiera och erbjuda behandling för att motverka psykisk ohälsa, suicid, ofrivillig ensamhet samt
främja äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra
äldres psykiska hälsa.

Äldres psykiska hälsa är ett viktigt område att satsa
på. En plan tas fram tillsammans med kommunerna.

Uppdrag/mål: Utvärdera den geriatriska våren i Region Jönköpings län
Aktiviteter
Utvärdera den geriatriska vården.

Beskrivning
Starta upp ett arbete som utvärderar den geriatriska
vården i länet.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga
"Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utökning av läkarstödet i kommunerna.

Läkarstödet till de kommunala boendena och den
kommunala hemsjukvården ses över.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet.

Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård
och omsorg i hemmet.

Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av
hälso- och sjukvård tillgodoses.
Vårdcentralen ska erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med
vårdens olika aktörer och även erbjuda fast vårdkontakt samt särskilda kontaktvägar. Det gäller
framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar,
funktionsnedsättningar och invånare som har svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med
fördel kombineras med denna typ av patientgrupper.
Aktiviteter

Beskrivning

Erbjuda patientkontrakt.

Patientkontrakt är en del av Region Jönköpings län:s
strategi för en mer samskapande hälso- och sjukvård
där professioner och patienter utvecklar vår,
behandling och utvärderar tillsammans utifrån behov
och förutsättningar. Målet är att öka patientens
upplevelse av delaktighet, koordination, kontinuitet
och tillgänglighet.

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt.

Patienter med stora vårdbehov, exempelvis
multisjuka och äldre, ska erbjudas fast vårdkontakt vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och fast
läkarkontakt.
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Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten
(munhälsobedömningar)

Tertial

90 %

Andel berättigade till nödvändig tandvård som
fått den utförd

Tertial

Förbättras

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
Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik
hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade
skillnader ska utjämnas. För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn
fastställas av regionfullmäktige. Region Jönköpings län behöver konkretisera mer hur
jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i organisationens samtliga verksamheter.
Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i verksamhetsplanerna. Företag eller institutioner som utövar
sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats.
Aktiviteter

Beskrivning

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter.

Jämställdhetspolicy tas fram
Arbete enhetlighet med Program för hållbar
utveckling - social hållbarhet. 2020 - Region
Jönköpings län behöver konkretisera mer hur
jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i
regionens samtliga verksamheter. Företag eller
institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag
från regionen ska arbeta för jämställdhet på sin
arbetsplats.
Inom Region Jönköpings län ska
jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut
fattas. För att arbetet med jämställdhetsintegrering
ska bli verklighet krävs en handlingsplan med tydliga
åtgärder och uppdrag. Handlingsplanen bör innefatta
tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av
personal inom den egna organisationen.

Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges
sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under
2021 införa teckenspråks- och skrivtolkning.

Utveckling pågår av att kunna ta del av
regionfullmäktiges sammanträden. Under våren 2021
kommer som steg 1 skrivtolkning att införas.
Skrivtolkning innebär att sammanträdet i realtid
kommer att textas och att denna textning sedan blir
permanent om man vill se sammanträdet i efterhand.
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Aktiviteter

Beskrivning
I steg 2 införs teckenspråkstolkning om detta behövs
som ett komplement till steg 1.

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i
organisationens samtliga verksamheter.
Region Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och
genomföras i organisationens samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i
verksamhetsplanerna.
Aktiviteter

Beskrivning

Handlingsplan jämställdhetsintegrering.

För att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli
verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder
och uppdrag fram under 2021. Handlingsplanen ska
innefatta tillämpning av forskning samt stöd och
utbildning av personal.

Identifiera och åtgärd av omotiverade eller
godtyckliga skillnader i förhållande till kön.

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i
förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska
identifieras och åtgärdas.
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Process och produktion
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras planen att
uppnå målet
Regionledningskontoret får i uppdrag att leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras
planen att uppnå mål. Digitala verktyg och processer är en väg att nyttja resurser optimalt. För att nå
önskad effekt av digitaliseringen krävs samtidigt att mindre värdeskapande arbetssätt fasas ut.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta för att uppnå målet att ha Sveriges bästa
digitala vård och stödsystem

Ta fram en handlingsplan för vilka processer som ska
automatiseras eller digitaliseras samt identifiera de
arbetssätt som ska fasas ut.
Mål och mätetal tas fram för samtliga processer och
aktiviteter.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål
att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta utökningen och tillgängligheten till
digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom
sjukhusvården och primärvården.

Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet
av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling
av e-hälsotjänster. Implementering av e-hälsa ska ske
på ett kostnadseffektivt sätt som även leder till
kvalitetsförbättringar inom vården.

Införa lösningar för egenmonitorering.

Införa första linjens digitala vård - automatiserad
anamnes och triagering.

Arbetet för att införa lösning för egenmonitorering
startar. Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen och i
kundgrupp Cosmic förordas.
Arbetet påbörjas tillsammans i sydöstra
sjukvårdsregionen

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens
Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och primärvården
för att möta patienternas behov
Aktiviteter
Starta förstudie för Artificiell Intelligens

Beskrivning
Undersöker möjlighet för och hur artificiell
intelligens (AI) kan införas i vården.

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral
Skapa en digifysisk vårdcentral i projektform, gärna på en Vårdcentral med bemanningsutmaningar.
Aktiviteter

Beskrivning

Undersök möjligheterna för digifysisk
vårdcentral.

Undersök möjligheterna och intresset för digifysisk
vårdcentral. Starta förstudie.
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Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning.
Aktiviteter

Beskrivning

Program för Enklare vardag - för patienter och
medarbetare.

Programmet ska förverkliga de strategiska vägval
som gjorts och säkerställa att Region Jönköpings län
har angreppssätt som gör det möjligt att dra full nytta
av och använda e-hälsotjänster optimalt.
Fokus ska ligga på de e-hälsotjänster som redan finns
och de som är beslutade att införa.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic
Aktiviteter

Beskrivning

Kontinuerlig utveckling och förbättring av
vårdsystemet Cosmic.

Utvecklingsplanen av Cosmic fortsätter i samverkan i
kundgrupp Cosmic och i Sydöstra sjukvårdsregionen.
Planering inför nytt avtal från 2024 påbörjas i
kundgruppen.

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

Beskrivning

Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten och
digitaliseringen av hälsosamtal.

Under 2019 utvärderades effekterna av hälsosamtal.
Utifrån resultatet görs en plan för det fortsatta arbetet
under 2020. Inkludera detta i delprojekt inom
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Revidera strategin Tillsammans för jämlik hälsa
och ett bra liv i Jönköpings län.

Revidera de 9 handlingsplanerna för strategin
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län.

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen
Arbetet med att stödja livsstilsförändring i samarbete med kommunerna och föreningslivet fortsätter.
Koncept för hälsocentraler i hela länet likt den som finns i Värnamo utarbetas under 2020.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaning

Den nära vården har ett särskilt ansvar för att stötta
personer med hög risk för sjukdom till
livsstilsförändring.

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta
områden.

Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården
utan för hela samhället. Vårdcentralerna har dock ett
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för
sjukdom till livsstilsförändring. Ett treårigt
tilläggsuppdrag om hälsofrämjande och
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Aktiviteter

Beskrivning
sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden
och/eller befolkningsgrupper startade under 2020.

Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra
folkhälsan hos länets invånare.

Ett treårigt tilläggsuppdrag om hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden
och/eller befolkningsgrupper startade under 2020.
Under 2021 sker ett målmedvetet förbättringsarbete i
nära samverkan med samhällsaktörer i respektive
närområde.

Etablera hälsocenter i merparten av länets
kommuner.

Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och
hälsocoach on-line underlättar samspelet mellan den
nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd.

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till olika
projekt.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs.

Arbetet följer bidragspolicy. Bidraget ska stödja
föreningar att genom olika mötesplatser sprida
information, upplysa och delge kunskap om
funktionsnedsättningar.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet.

Region Jönköpings län ska lämna bidrag till
organisationer som arbetar inom ramen för de elva
nationella målen för folkhälsoarbete där fokus är på
samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen.

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

Utveckling och spridning av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet.

Beskrivning
Etablerar ett samlat stöd som underlättar för
invånarna att hantera sin egen hälsa. Den nära vården
ska använda och hänvisa till utbudet av digitala
invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är
förstahandsvalet för egenvård.
Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för
personer med kroniska sjukdomar och deras
närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är
Hjärtats hus för invånare som har eller har haft
cancer, lärcafeér, levande bibliotek och
självhjälpsgrupper. Verksamheten ska bedrivas i hela
länet.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering
För att stärka samverkan och samarbetet undersöks möjligheten att, med några kommuner, hitta
arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region Jönköpings läns
specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehabilitering och
förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver då skapas.
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik
rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans
med kommun, primärvård och specialistvård.

Utgår från tillsammans arbetet kring utveckling av
rehabkedjan.

Uppdrag/mål: Rehabilitering återgång till arbetet
Aktiviteter

Beskrivning

Optimera sjukskrivningarna inom området psykisk
ohälsa.

Psykisk ohälsa är en stor grupp när det gäller
sjukskrivningar. Ta fram en handlingsplan för
arbetet.

Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen.

Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och
rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och testas i
primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Optimera sjukskrivningar för de med problem med
rörelseapparaten.

Ta fram en handlingsplan för arbetet.

Utveckla metodstöd.

Inom primärvården fortsätter ett förbättringsarbete
som innebär att ett metodstöd utvecklas inom
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att patientsäkerheten är
den bästa möjliga.
Aktiviteter

Beskrivning

Säker vård alla gånger.

Utgångspunkt för allt arbete med patientsäkerhet och
utvecklas och förbättras fortlöpande.

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Alla verksamheter ska genomföra
patientsäkerhetsberättelser årligen. Modellen
utvecklas efter hand.

Genomför patientsäkerhetsronder.

Ronden genomförs på enskild klinik vartannat år på
våren och har fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur
och patientsäkerhet. Den innefattar ett gruppsamtal
med medarbetare i patientnära arbete, samtal med
klinikledningen samt en rundvandring.

Patientsäkerhetsdialoger.

Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab
och chefläkare träffas en gång per år för att få en
gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det
proaktiva arbetet i verksamheten samt ge involverade
en möjlighet till reflektion. Dialogen sker i samband
med verksamhetsdialog/-träffar under hösten varje år.

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Strategiska fokusområden för arbetet med patientsäkerhet är:
• Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård alla gånger är i
fokus.
• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
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• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården.
• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal).
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska
fokusområden.

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med
dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs
genom mätningar som dels stimulerar
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar
resultatet av arbetet.

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

Periodicitet

Målvärde 2021

År

60 %

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell.

Region Jönköpings län ingår i arbetet med att
etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Arbete pågår även med att
utarbetande och revidering av olika nationella
riktlinjer. Verksamheterna behöver successivt
anpassas till riktlinjerna.

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov.

Region Jönköpings län använder och utvecklar
kliniska kunskapsstöd för den nära vården (FAKTA)
och den specialiserade vården. Syftet är att säkra att
bästa möjliga resultat nås med så liten variation som
möjligt. Nationellt pågår arbete med att samordna de
kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och
sjukvård.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Förloppen
tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning. Under 2021 utvecklas och införs ytterligare
personcentrerade och sammanhållna vårdflopp för fler kroniska sjukdomar och allvarliga
hälsotillstånd.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
(PSVF) metodiken ska omfatta diagnoser inom
diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar, psykiska
sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och
kol. Fortsätta införandet av PSVF för fler kroniska
sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd.
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Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård
och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i Jönköpings län.
Aktiviteter
En utredning ska göras ihop med kommunerna.

Beskrivning
En utredning ska göras ihop med kommunerna som
ska visa hur den specialiserade palliativa vården kan
utformas så att alla länsinvånare har jämlik tillgång
till palliativ vård dygnet runt.

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet
För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete etableras ett nätverk med lokala samordnare i länets
kommuner.
Aktiviteter
Arbeta med samordning av suicidprevention.

Beskrivning
Ta fram en handlingsplan för arbetet.

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

Beskrivning

Lagernivåer av kritiska läkemedel.

Fortsatta fokus på lagernivåer av kritiska läkemedel
under 2021.

Undvika olämpliga läkemedel hos äldre.

Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga
läkemedel hos äldre.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa
spridningen av smittsamma sjukdomar.
En annan viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i länet för
barnvaccinationsprogrammet, kompletterande vaccination av migranter och vaccination av olika
riskgrupper. Ett samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar.
Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården och
socialtjänsten.
Aktiviteter
Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19.
Förstärkning av vårdhygiens arbete mot
primärvården.

Beskrivning
Under 2021 kommer en massvaccination av covid-19
planeras och genomföras.
Förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården
genomförs.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)
beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län:
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För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning, utbildning
och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan måste analyseras fortlöpande och vara grunden
för planeringsarbetet.
Med de ökade antal händelser och det ökade uppdraget regeringen gett myndigheter att påbörja
uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB).
Aktiviteter

Beskrivning

Civilt försvar

Fortsätta arbetet med uppbyggnad av civilt försvar.

Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm.

Utbildning tas fram för totalförsvar, säkerhetsskydd
och skapa en krigsorganisation och krigsplacering.

Översyn av lagerhållning och lokaler.

En översyn genomförs av lagerhållning och lokaler
för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och
uthållighet.

Utbildning i kris- och katastroflägen.

Översyn om hur personalen utbildas, ges övning och
förbereds på kris- och katastroflägen.

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap
Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas
i partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och
den idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska
utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som
bygger på att ta tillvara på människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan
lösa.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en strategi för arbetet med idéburen
offentligt partnerskap.

Ta fram en strategi och process för arbetet med
idéburen offentligt partnerskap med exempelvis
Vårsol. Testa exempelvis ny avtalsform.

Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag
Ett flertal verksamheter är organiserade som länskliniker och för att tydliggöra länsklinikernas
uppdrag i alla tre upptagningsområden kommer det arbetas fram nya riktlinjer för samtliga
länskliniker. Inriktningen är fast bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen och den
nära vården i alla regiondelar.
Aktiviteter
Nya riktlinjer för länsklinikerna.

Beskrivning
En plan tas fram för framtagandet av nya riktlinjer för
länsklinikerna. Ingår som delprojekt under
akutsjukhusens uppdrag.

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag
Region Jönköpings län ska sträva efter att vanligt förekommande operationer, undersökningar och
behandlingar ska erbjudas nära patienten så länge det kan göras med högsta kvalitet och med god
ekonomisk hänsyn. Verksamheten ska balanseras så att inte länsdelssjukhusen missgynnas.
Grundläggande är att akutsjukhusens uppdrag och kompetens inte får äventyras.
Aktiviteter
Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag.

Beskrivning
En plan tas fram för hur akutsjukhusens uppdrag kan
tydliggöras.
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Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län
SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Tjänsten tillhandahålls
via SOS Alarm.
Aktiviteter
Införa och marknadsföra tjänsten SMS-livräddare.

Beskrivning
Införandet innefattar en god organisation, rekrytering
av livräddare, utbildningsinsatser i samverkan med
räddningstjänst och eventuellt andra aktörer.
Marknadsföringsinsatser ska göras både för att
rekrytera livräddare och därefter för att göra tjänsten
känd och framförallt använd av invånarna.

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

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan.

Länsgemensamma satsningar inom exempelvis inom
ungas psykiska hälsa, skolhälsovård,
ungdomsmottagningar, familjecentraler, analys och
uppföljning.

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

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan.

Länsgemensamma satsningar.

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

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan.

Länsgemensamma satsningar.

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

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen
Hitta arbetssätt med några kommuner där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med
Region Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehab
och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver då skapas.
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Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen.

En plan tas fram för hur samverkan med
kommunerna kan stärkas kring rehabilitering.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation, processorientering,
koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från primärvård till
behandlingsstart.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp.

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat
intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp
(SVF). De flesta patienterna med cancer behandlas i
SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de
idealtider som är framtagna som mål. Arbetet sker i
nära samarbete mellan olika verksamhetsområden
och den nära vården.

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

Beskrivning
Undersöka möjligheterna och eventuellt startar upp
behandlingsenheter för avancerade
läkemedelsbehandlingar ex cytostatika mm på alla tre
sjukhus.

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation
Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning
Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning
Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom
delaktighet av medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns
målstyrning på fullmäktige- och nämndnivå.
Aktiviteter
Region Jönköpings läns målstyrning ses över.

Beskrivning
Några av de områden som vi kommer att arbeta
vidare med under 2021; dokumenthierarki,
samverkansformer fackliga parter, kopplingen mellan
grundläggande värderingar - balanced scorecard ledningsstrategier (SIQ modell).
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Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka
varumärket Region Jönköpings län.
Det är viktigt att organisationen och all verksamhet är transparent för att skapa förtroende för varandra
i en stor organisation. Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket
Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fortsatt stöd för chefers kommunikation, fortsatt
utveckling av kommunikationskanaler, samt
plattformar för samarbeten och dialog.

Utveckla processer och koncept för chefers
kommunikation samt en ny chefsyta på intranätet.
Vidareutveckling av samarbetsytor för såväl
profession som för samverkan och dialog mellan
Region Jönköpings län, aktörer, invånare och andra
intressenter.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden och kunskapsunderlag i
arbetet med nära vård
Aktiviteter

Beskrivning

Skapa stödjande strukturer och processer. Skapa
mötesplatser, nätverk och utvärdera.

Samordna befintliga resurser. Skapa struktur,
processer, nätverk och mötesplatser med avsikt att
stödja omställning till nära vård. Stödja
följeforskning och utvärdering.

Kvalitetsregister

Under 2021 tar Region Jönköpings län över
administrationen för nationella kvalitetsregister som
tidigare funnits i Sydöstra sjukvårdsregionen.

VO Klinisk simulering

Utvärderas omfattningen av Metodikum.

VO Internationellt arbete

Följa det internationella arbetet där avtal finns.

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

Beskrivning

VO Stödja verksamheten i arbetet med KPS.

Stödja verksamheten i arbetet med KPS.

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta med kopplingen mellan grundläggande
värderingar, BCS och ledningsstrategier.

Arbeta med kopplingen mellan grundläggande
värderingar, BCS och ledningsstrategier.

Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond
Aktiviteter

Beskrivning

VO Undersöker möjligheterna att införa
innovationsfond.

Tillsammans med Sydöstra sjukvårdsregionen ska det
utvecklas en gemensam innovationsplattform.
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

Utbildningsanställningar 2021.

Region Jönköpings län erbjuder förmånen att genom
högskolestudier vidareutbilda sig till
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Under året kan även andra yrkesgrupper med
akademisk examen samt undersköterskor ges
möjlighet till specialiserad vidareutbildning utifrån
verksamhetens behov.

Utveckla kompetensförsörjningsenheten.

Arbetet inom kompetensförsörjningsenheten ska
fortsätta och utvecklas under planperioden.

Länsöverskridande resursenhet.

Den länsövergripande resursenheten för
sjuksköterskor som skapades 2020 för att underlätta
bemanning ska fortsätta att utvecklas under 2021.
Vid behov inkluderas fler yrkesgrupper.

Medarbetarlöfte.

Med bred förankring hos medarbetare, politik och
tjänstemän arbeta fram ett "medarbetarlöfte" där vi
som arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör
målet att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

VO Utreda nytt förmånspaket.

Projekt för att ta fram förslag till Sveriges bästa
förmånspaket inklusive ett attraktivt och modernt
friskvårdsbidrag samt en förenklad digitaliserad
administration.

Uppdrag/mål: Yrkesspecifik introduktion
Undersöka behovet för yrkesspecifik introduktion.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Undersöka behovet av yrkesspecifik
introduktion.

Idag finns yrkesspecifik introduktion för
sjuksköterskor och undersjuksköterskor. Undersöka
om behov finns för fler yrkesgrupper.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig
på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens
produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

24(47)

Aktiviteter
Riktad lönesatsning.

Beskrivning
Den riktade lönesatsningen som påbörjades under
2020 fortsätter under året för att nå den önskade
lönestrukturen och därigenom underlätta bemanning.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet för att förstärka det lokala ledarskapet och
chefsskapet
Implementering av utredningens förslag kring lokala sjukhusledningar.
Aktiviteter
Utredning av lokala sjukhusledningar.

Beskrivning
Under början av 2019 tillsattes en utredning för att
kunna hitta lösningar där lokala sjukhusledningar ska
kunna skapas och integreras i nuvarande system.
Arbetet fortsätter under 2020-2021 med
arbetsgrupper från verksamhetsområdena.

Uppdrag/mål: God samverkan
Formen för central samverkansgrupp och lokal samverkan ska ses över och utvecklas.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av samverkansavtal.

Under året sker översyn av samverkansavtal och
samverkansformer för underlag till nytt
samverkansavtal.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för att hållbart chefskap.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Chefers introduktion

Fortsätta arbete med att utveckla chefers
introduktion.

VO Ledarskapsprofil

Fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapsprofilen.

VO Fortsatt implementering av Lärande och
kompetensportalen.

Införande av digitalt systemstöd för
medarbetarsamtal med utvecklingsplan och
kompetensdelarna i Lärande och kompetensportalen.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar
arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall.
Mätetal
Personalhälsa - sjukfrånvaro

Periodicitet

Målvärde 2021

Månad

Minska

Aktiviteter

Beskrivning

VO Regionledningskontor: Hälsofrämjande arbetet
och minskad sjukfrånvaro.

Inom regionledningskontoret fortsätter
hälsofrämjande arbete och arbete med rehabilitering
för minskad sjukfrånvaro.
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Implementering av digitalt stöd för SAM-arbetet.

Införa ett digitalt systemstöd för att underlätta och
stödja cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera
och arbeta fram målet för egenfinansiering för
nästkommande period.

Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera och
arbeta fram målet för egenfinansiering för
nästkommande period.

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla nyckeltal.

Utveckla nyckeltal för att följa utvecklingen av
omställningen av den nära vården.

Uppdrag/mål: Utreda kostnader för digitala besök
Aktiviteter

Beskrivning

Utreda hur kostnaderna för digitala vårdbesök ska
hanteras.

En ökning av digitala vårdmöten gör att kostnaderna
för dessa behöver ses över.

Uppdrag/mål: Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala
utvecklingsstrategin
Finansiering av arbetet med att leda, samordna och följa upp det regionala utvecklingsarbetet inklusive
RUS sker inom budgeten för Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Beskrivning

Verktyg för uppföljning och utvärdering.

Region Jönköpings län skall påbörja arbetet med att
utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering med
fokus på projektverksamhetens effekter i länet på en
aggregerad nivå

Analysarbetet

Region Jönköpings län skall utveckla analysarbetet

Projekt drivna i egen regi.

Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och
formerna för projekt drivna i egen regi
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Regional utveckling
I nära samverkan med länets kommuner, näringslivet, Länsstyrelsen och civilsamhället skapar Region
Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt
hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning,
forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län.
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som
driver företag och investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med
arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av
samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och
varierad fritid och ett socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och
hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i
denna helhet.
Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för
samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och
bidra till näringslivets och regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att
möjligheterna att studera ökar i hela länet.
I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom övriga
branscher. Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och utveckla denna
behöver förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Nya affärsmöjligheter
behöver tas tillvara och utveckling stödjas i växande näringar som exempelvis besöksnäringen. Arbete
och sysselsättning är avgörande för individens utveckling. Tanken att eget företagande är ett reellt
alternativ till anställning behöver planteras tidigt hos länets barn och ungdomar.
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av
bredband så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet
ska riktas på landsbygdens utveckling. Viktiga delar i det här arbetet är strategierna för bredband,
livsmedel, skog och digitalisering.
Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och
starkt logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan.
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor
som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och erbjuder
möjlighet till effektivt resande.
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Strategiområden och Strategiska mål
Strategiområden

Strategiska mål

En hållbar region

2035 är Jönköpings län ett hållbart län

En attraktiv region

2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva,
verka, åldras på och flytta till för alla

En tillgänglig region

2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län

En smart region

2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

En kompetent region

2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom
det livslånga lärandet

En global Region

2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län
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Strategiområde: En hållbar region
För en långsiktigt hållbart regionalt tillväxt-och utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av arbete och att länet genom samhandling utvecklas
till en förebild i genomförandet av målen.
Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande och förändringsvilja är grundförutsättningar för
att länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Mätetal/indikatorer
Ökad måluppfyllelse i BRP+
Utsläpp av koldioxidekvivalenter minskar i länet
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall motverka utanförskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Vägar till hållbar utveckling - digital inkludering.

Projekt i egen regi. Genom riktade insatser utifrån
tidigare genomförd kartläggning genomför åtgärder
för att minska det digitala utanförskapet.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller.
Aktiviteter

Beskrivning

Vägar till hållbar utveckling - hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling/cirkulära affärsmodeller.

Projekt i egen regi. Genom
kompetensutvecklingsinsatser, policyarbete samt
målgruppsanpassade åtgärder bidra till en
hållbarhetsdriven utveckling av näringslivet samt
utveckling av cirkulära affärsmodeller.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till elförsörjning.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional utveckling ska under året aktivt stödja
genom finansiering och påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder
kommer att redovisas löpande i
uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till dricksvatten av hög
kvalitet.
Aktiviteter

Beskrivning

Miljöprojekt för att minska andel läkemedelsrester i
vattnet.

Riktade miljöprojekt Region Jönköpings län ska
ansöka om medel från EU för att kunna genomföra
riktade projekt mot miljö- och klimatsatsningar. Ett
huvudmål är att i samverkan med en eller ett par
kommuner kunna initiera ett projekt runt hur det går
att minska andelen läkemedelsrester i vatten.
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Aktiviteter

Beskrivning

Regional utveckling ska under året aktivt stödja
genom finansiering och påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder
kommer att redovisas löpande i
uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven
ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden
jämställt och hållbart län.
Aktiviteter

Beskrivning

Agenda 2030

Aktiviteter för att öka de 17 målens genomslag i
organisationers och företags utveckling.
Aktiviteter för att stärka hållbarhetsperspektivet i det
regionala tillväxtarbetet ur de tre dimensionerna.
T.ex. hållbarhetssäkring av projektbeslut och stöd till
jämställdhetssäkring i näringslivet.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
Aktiviteter

Beskrivning

Livsmedelsstrategi för Jönköpings län.

Handlingsplaner inom de fem fokusområden ska tas
fram. Strategin ska förankras i hela livsmedelskedjan
genom att ett nytt kontaktnät byggs upp.
Projektet ska koppla ihop den regionala strategins
målbilder med den nationella strategins och bidra till
att nå målen i den nationella. Projektet är ett
samarbete mellan Region Jönköpings län och
Länsstyrelsen i Jönköpings län och med fler aktörer
som medlemmar i styrgruppen.

Etablering av Grön mack i länet.

Tillsammans med några kommuner ska
främjandearbetet fortsätta för att få till 1-2
etableringar i Jönköpings län.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet
och näringslivet.
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional utveckling ska under året aktivt stödja
genom finansiering och påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder
kommer att redovisas löpande i
uppföljningsrapporterna.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.
Aktiviteter

Beskrivning

JÄJ - Gemensamt genomföra aktiviteter i samverkan.

Regional utveckling ska tillsammans med andra
aktörer inom JÄJ-samverkan driva arbetet för en
jämställd regional tillväxt.
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Strategiområde: En attraktiv region
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region - en region som ser möjligheter i förändringar och
värdesätter samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som
investerar i kapital och som utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen inkluderande, jämställd,
mångkulturell och barnvänlig livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende med bland
annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, service god hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som
lockar människor till attraherar ännu flera.

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka,
växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla.
Mätetal/indikatorer
Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet
Länsbefolkningen ökar
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att formalisera samverkan
med civilsamhället i länet.
Aktiviteter

Beskrivning

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

Att genom samarbete och aktiv dialog skapa ett
hållbart samhälle och förbättrade förutsättningar för
tillväxt och utveckling i hela länet.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av regional
besöksnäringsstrategi.
Aktiviteter

Beskrivning

Upprättande av projektgrupp för framtagande av
regional besöksnäringsstrategi.

Arbetet ska ske i nära samverkan med Smålands
turism AB.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig kulturplan
skall antas 2022.
Aktiviteter

Beskrivning

Upprättande av tidsatt projektplan för revidering av
kulturplan.

Påbörja arbetet för att ta fram en revidering av
kulturplanen under år 2021.

Prioriterade uppdrag: Landsbygsutveckling.
Aktiviteter

Beskrivning

Service på landsbygden/kommersiell service.

Att bidra till utveckling och tillväxt i hela länet, även
på landsbygderna.

Prioriterade uppdrag: Utveckla kommunernas digitala verksamheter och service.
Aktiviteter

Beskrivning

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet ska aktivt arbeta med eförvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.
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Prioriterade uppdrag: Förverkliga uppdragen i digitaliseringsstrategin
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla den digitala kompetensen i länets
kommuner.

Ska generera färdigheter och aktiviteter som ligger i
linje med innehåll i länets digitaliseringsstrategi.

Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter.

Vi skall vara bästa länet i landet när det gäller
nyttjande av digitala tjänster enligt vår
digitaliseringsstrategi. En del i processen runt
ovanstående målbild handlar om att analysera nuläget
och följa utvecklingen över tid. Målet är att se vilka
positiva och negativa effekter som skapas i
digitaliseringens utveckling i vår region.

Affärsutvecklingscheckar inom digitalisering.

Ska öka företagets digitala mognad och skapa nya
värden i företaget. Företaget ska ha en långsiktig idé
om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur
digitalisering kan bidra till detta
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Strategiområde: En tillgänglig region
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel
som gett länet utmärkta förutsättningar att ta vara på framtidens möjligheter.
En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för människor i livet alla skeenden,
attraktiva möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt snabba och långsiktigt hållbara
kommunikationer.
En god tillgänglighet är en förutsättning för alla länsinvånare potential ska komma till sin rätt.
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar
och innovativ tillväxtregion.

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings
län
Mätetal/indikatorer
Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar
Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet
Länet når det nationella bredbandsmålet 2021
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på nya stambanor.
Detta inkluderar att vara en samlande roll i länet och samverka med andra län längs den planerade
sträckningen samt att vara en aktiv samarbetspartner till Trafikverket.
Aktiviteter

Beskrivning

Projekt Nya stambanor.

Det övergripande målet är att få till stånd nya
stambanor för höghastighetståg med Jönköping som
knutpunkt och de stationer som Sverigeförhandlingen
pekat ut. Projektets huvudsyfte är att samordna
regionens och berörda kommuners insatser för att i
enlighet med avtal skrivna med Sverigeförhandlingen
föra våra intressen vidare in i reella
planeringsprocesser.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande
länstransportplan. Som stöd i planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas fram, exempelvis om
godsflöden i länet.
Aktiviteter

Beskrivning

Nationella och regionala transportplanen.

Den regionala planen beskriver
vilka objekt eller åtgärder som Region
Jönköpings län planerar att investera i.
De långsiktiga åtgärdsplanerna följs
upp genom årliga beslut om vilka åtgärder
som ska genomföras med hänsyn till anslagna
budgetramar och aktuellt planeringsläge.
De åtgärder som prioriteras ska, utifrån
största möjliga samhällsekonomiska nytta,
bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt
transportsystem för tillväxt och utveckling
samt stå i samklang med de regionala och
nationella målen inom transportpolitiken.

Regional cykelstrategi.

Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt
och cykel är ett yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd
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Aktiviteter

Beskrivning
cykelinfrastruktur innebär förbättrad tillgänglighet till
samhällets funktioner och service för stora delar av
befolkningen, framförallt för dem som inte har
tillgång till bil eller kollektivtrafik.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd
för att få fler att välja cykeln istället för bilen för
vardagsresor som ex. arbets- och skolpendling.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för att
implementera den nya statliga stödformen för bredbandsutbyggnad.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional bredbands- och digitaliseringsstrategi

På regional nivå arbeta för att de nationella målen
uppfylls så att länets alla aktörer kan ta del av
digitaliseringens möjligheter.

Regional bredbandskoordinator

Ska verka för övergripande samordning, samverkan
och samarbete i bredbandfrågor samt fungera som
kontaktpunkt för sådana frågor i det aktuella länet för
såväl offentliga som privata aktörer.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för
framtagandet av strukturbilder. Denna arbetsmetod skall ske parallellt med utvecklandet av regional
planering.
Aktiviteter

Beskrivning

Strukturbilder

Innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande
områden som fysisk och digital infrastruktur, boende
och markanvändning, arbetsmarknad och
kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och
förnyelse. De regionala strukturbilderna utgör
besluts- och planeringsunderlag som skapar goda
förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar
utveckling i vår region.

Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggande i
länet.

Hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker
sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas
krävs en sektorsövergripande samverkan och
samplanering mellan Region Jönköpings län och
kommunerna. Syftet är att stärka näringslivets
utveckling och konkurrenskraft samt för att stärka
utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom
analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för
järnvägsutbildningar.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional utveckling ska under året aktivt stödja
genom finansiering och påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder
kommer att redovisas löpande i
uppföljningsrapporterna.
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Strategiområde: En smart region
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom innovationsoch förändringskraft har länets näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och
sysselsättningen är hög.
Målet omfattar nio delstrategier:

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och
innovativ tillväxtregion.
Mätetal/indikatorer
Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda
Ökat antal nya företag per 1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i länet
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska leda och samordna innovationssystemet mot faktorer
som driver morgondagens innovation.
Aktiviteter

Beskrivning

E-merge

Projektet E-merge syftar till att Jönköpings län ska
bli ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för
digitala affärer och logistik.
Samverkansprojekt med finansiering från ERUF.

Region Jönköpings län ska initiera processer och
utifrån länets särskilda utmaningar till
omställningsfokus och digital transformation.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder
kommer att redovisas löpande i
uppföljningsrapporterna.

Projekt Vart i hela världen är världen på väg?

Projekt i egen regi. Projektet ska bidra till en ökad
kunskap om utvecklingstrender och omställning för
näringslivet i regionen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från produkt till
funktion/tjänst – Digitaliseringseffekt.
Aktiviteter

Beskrivning

Affärsutvecklingscheckar

Hjälpa företag att utveckla sin produkt- och
tjänsteutveckling.

Projekt Kvalitetsledning 2.0.

Projekt i egen regi. Projektet syftar till en ökad
kompetens för kvalitetsledning i näringslivet.

Projekt Proaktiv omställningshandledning.

Projekt i egen regi. Projektet syfte är att bistå företag
som drabbas av konsekvenser av Covid-19 med
coachning, rådgivning och vägledning.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling med fokus ökat nyföretagande och nyföretagande bland nya grupper.
Aktiviteter

Beskrivning

Kontinuerligt genomföra analyser av näringslivet.

Med tvåmånaders intervall genomför undersökningar
av konjunkturen hos regionens näringsliv.

Jämställd regional tillväxt.

Perspektivet ska prägla alla regionala utvecklingsoch tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län
på alla områden inom det regionala tillväxtuppdraget.

En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med
syftet att koppla dessa till genomförandet av
handlingsplanerna i den regionala
utvecklingsstrategin.

Genomföra branschvisa framtidsanalyser tillsammans
med näringslivet i länet som underlag för en översyn
av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla
dessa till genomförandet av handlingsplanerna i den
regionala utvecklingsstrategin.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och andra demografiska
utmaningar.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional utveckling ska under året aktivt stödja
genom finansiering och påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder
kommer att redovisas löpande i
uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden för att attrahera
kapital och etableringar.
Aktiviteter

Beskrivning

Utländska direktinvesteringar.

Få fler etableringar till länet samt stärka länets
attraktivitet för framtida samarbeten och partnerskap
för länets näringsliv.

Handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga
konkurrenskraft.

Genomföra branschvisa framtidsanalyser tillsammans
med näringslivet i länet som underlag för
handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga
konkurrenskraft.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiserings strategi
Aktiviteter

Beskrivning

Utarbeta och förankra en smart specialiseringsstrategi
med följdfokus att attrahera kapital och etableringar.

Under våren ska förslag till smart
specialiseringsstrategi utarbetas, skickas på remiss
och lämnas för politisk hantering.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande resurscenter för
innovation och kompetens.
Aktiviteter

Beskrivning

Utreda och utveckla formerna för samverkan mellan
olika aktörer i ett länsövergripande resurscenter för
innovation och kompetens.

Genomföra utredning samt utveckla en form för
samverkan mellan olika aktörer inom länet för att
åstadkomma ett länsövergripande resurscenter för
innovation om kompetens.
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Strategiområde: En kompetent region
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets
och den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens utmaningar.
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner. Genom en väl fungerande
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, akademi och
utbildningsanordnare, Arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga
kompentensutvecklingen och matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i
Jönköpings län genom det livslånga lärandet
Mätetal/indikatorer
Höjd formell utbildningsnivå i länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer ta fram
fungerande samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter arbetsmarknadens
kompetensbehov och stöder det livslånga lärandet.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta för en ny nationell tandläkarutbildning till
regionen.

Öka tillgången av högre utbildning vid JU för att
stärka akademin och landets tandvård.

Etablera ett funktionellt ledningssystem som
fokuserar på kompetensförsörjning
och kompetensutveckling av yrkesverksamma.

Stärka det livslånga lärandet, bland annat genom
reella kompetensutvecklingsinsatser för
yrkesverksamma.

Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet.

Arbeta med att implementera
rekommenderade åtgärder utifrån den kartläggning
som genomfördes under 2020.

Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform
för arbetet med kompetensförsörjningen för
näringslivets och offentlig sektors behov.

Säkerställa tillgången till flexibla utbildnings- och
kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla
kommuner i syfte att stärka matchningen och möta
arbetsmarknadens kompetensbehov.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och
yrkeshögskoleutbildningar.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU
och YH-utbildningar.

Syftet är att möta arbetsmarknadens behov och stärka
kompetensen i näringslivet och den offentliga sektorn
genom att öka andelen länsinvånare som har en
eftergymnasial utbildning.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera effektiva strukturer
för validering.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional utveckling ska under året aktivt stödja,
genom finansiering och påverkansarbete, arbetet med

Regional utveckling kommer att vara delaktig i
Myndigheten för yrkeshögskolans
valideringslyftprojekt. Även genom projektet
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Aktiviteter
att etablera effektiva strukturer för validering
utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.

Beskrivning
Framtidssäkrad industri kommer branschvalidering
att fokuseras.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av kommunala lärcentra som
möjliggörare av det livslånga lärandet
Aktiviteter

Beskrivning

Lärcentra i alla länets kommuner.

Verka för att det ska finnas lärcentra i alla länets
kommuner som genom breda och efterfrågade
utbildningar kan möta näringslivets och det
offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier
parallellt med arbete i hela länet.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska medverka i planeringen av utbud och inriktning för
regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional utveckling deltar aktivt i planering och
dimensionering av regionalt yrkesvuxutbildningar i
länets kommuner.

Regional utveckling ska fokusera på att ta fram
analyser och prognoser av arbetsmarknadens
kompetensbehov.
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Strategiområde: En global Region
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen
skapar förutsättningar för länet att bli en långsiktig hållbar och innovativ tillväxtregion.
Exportmarknaden är central för många av länets företag. En förutsättning för länets långsiktigt
hållbara utveckling är att länets företag erövrar och blir en del av de globala värdekedjorna. Insatser
behöver därför kontinuerligt göras för att stödja företagens internationalisering- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för
internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i länet.

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt
konkurrenskraftigt län
Mätetal/indikatorer
Antalet direktinvesteringar ökar
Andelen exporterande företag ökar
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt perspektiv inom samtliga
områden i den regionala utvecklingsstrategin.
Aktiviteter

Beskrivning

Säkerställa att det internationella perspektivet beaktas
i samtliga strategiområden vid uppstarten av
ledningssystemet för den regionala
utvecklingsstrategin.

Samverkan vid övriga strategiområden vid
utvecklande av ledningssystemet.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför nästa
programperiod för EU:s sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet som verkar i länet.
Aktiviteter

Beskrivning

Mobilisera av interna och externa resurser genom
samordning och påverkansarbetet inför EU:s nya
programperiod.

Information och involveringsarbete inför nya
programperioden.

Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra
nationella utvecklingsmedel till länet.

En ökad finansieringsram skapar bättre
förutsättningar för att kunna genomföra vårt
regionala utvecklingsuppdrag och insatser/projekt
med hög kvalitet och samordning.

Förbereda nästa programperiod för EU:s
samhållningspolitik.

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att
genomföra EU:s gemensamma
sammanhållningspolitik. Förberedelse inför nästa
programperiod kommer pågå under 2020.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och
stimulerande av hållbara resealternativ.
Aktiviteter
Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad utsträckning kan få vård i hemmet.
Utveckla samordningen av vårdbesök till och mellan våra sjukhus.
Stimulera fler patienter att välja hållbara resealternativ till vårdinrättningar.

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019.
Mätetal
Växthusgasutsläpp från flyg
Andel förnybar energi i RJL's pool-, verksamhetsoch transportbilar

Periodicitet

Målvärde 2021

År

-5 %

År

30 %

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

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.
Aktiviteter
Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder med kollektivtrafik.
Utreda vilka delar i organisationen som skulle ha möjlighet att minska arbetspendlingen eller resa mer
hållbart genom flexibla arbetsformer.
Utveckla och erbjuda ett centralt system för samåkning till och från jobbet.
Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att erbjuda förmånscyklar.
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Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250
recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med
2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas
målsättningar.
Mätetal
Förskrivning av antibiotika i öppenvården

Periodicitet

Målvärde 2021

År

250 recept/1000 inv

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion,
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel
Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och
minskar klimatpåverkan.
Aktiviteter
Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp.
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Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Aktiviteter
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra
till minskat fossilberoende.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning
Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.
Mätetal

Periodicitet

Klimatpåverkan kapitalförvaltning, ton CO2/mnkr
investerade medel

År

Målvärde 2021

Aktiviteter
År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras i syfte att
ställa mer långtgående krav avseende social hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning.

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet,
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och
bemötande
Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser,
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt.
Aktiviteter
Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för
politiker, chefer, HR-partners, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga
funktioner
Se över, och vid behov komplettera, befintligt beslutsstöd och utbildningsutbud.
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Aktiviteter
Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt
när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel.

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och
icke-diskriminering innebär i praktiken.
Aktiviteter
Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.
Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.
Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-diskriminering för verksamheter.

Strategiska mål: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv
arbetsplats där alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
och yrkeskategori ska minska.
Aktiviteter
Komplettera processen med frågor om våld i nära relationer
Utveckla befintliga verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel arbetsmiljöronder
och checklistor.

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i
arbetslivet ska inte förekomma.
Uppdrag/mål: Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter oberoende av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck.
Aktiviteter
Ge coachning och stöd till HR-partners för att kunna stödja chefer i arbetet med aktiva åtgärder för lika
rättigheter och möjligheter.
Arbeta aktivt och systematiskt med diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder för lika rättigheter och
möjligheter.

Uppdrag/mål: Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling
utifrån verksamhetens behov och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori.
Kommer följas upp inom ramen för Lärande och kompetensplatformen
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Uppdrag/mål: Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete är en möjlighet.
Aktiviteter
Alla nyanställningar ska utgå från heltid
För en dialog om arbetsplatskulturen.

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på
tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling
Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler.
Aktiviteter
Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.
Utöka användningen av universell utformning.
Sprida kunskap om hälsolitteracitet och användningen av verktyg som stödjer hälsolitteracitet.
Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området funktionsnedsättningar och
tillgänglighet för vårdpersonal, transportpersonal, politiker, verksamhetsutvecklare och andra strategiskt
viktiga funktioner.

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter
ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras
erfarenheter och upplevelser.
Aktiviteter
Fortsätta utveckla arbetet med olika former av aktivt samskapande.
Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, delaktighet och medskapande.
Ge stöd genom coaching och verktyg åt verksamheter.

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen
för strategier, planer och program.
Aktiviteter
Genomföra utbildningsinsatser för att öka kulturmedvetenhet
Utveckla insatser för stöttning i språkutvecklingen i svenska språket på arbetstid hos medarbetare med
utländsk bakgrund med önskemål och behov av detta.
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Inledning
Verksamhetsstöd och services verksamhetsidé är att "Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger
kundnöjdhet genom samverkan, tillgänglighet och kompetens."
Uppdraget är att stödja verksamhetsområdena inom Region Jönköping län utifrån deras behov samt
bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet utifrån 13 olika kompetensområden.

Under 2021 kommer våra 13 områden att arbeta för att säkerställa att vi har god kännedom om och
förmåga att anpassa våra processer efter kundens behov. Vidare i samverkan bibehålla och utveckla
goda kontakter och förtroende.
Vi fortsätter att utveckla processorienterat arbetssätt och kommer att arbeta för digitalisering av någon
process eller tjänst.
Verksamhetsstöd och service har som mål att vara Sveriges bästa arbetsplats, och som ett led i det har
ett program kring mångfald tagits fram (”Bästa arbetsplatsen”).
För att vara Sveriges bästa arbetsplats behöver vi Sveriges bästa chefer. Vi arbetar med ständigt fokus
på att utveckla ledarskapet och ledningsgruppen för Verksamhetsstöd och service.
För att vara Sveriges bästa arbetsplats måste vi också ha de bästa medarbetarna. Vi kommer under
2021 se över möjligheten att involvera medarbetarna i någon form av nätverk på ett sätt som liknar
chefsdagarna. Områdena ska också under 2021 anordna utvecklingsinsatser, till exempel vid
utvecklingsdagar, för att vi alla ska efterleva våra 4V, vision, verksamhetsidé, värderingar och
verksamhetsmål, och ha hälsofrämjande arbetsplatser och på så sätt tillsammans skapa Sveriges bästa
arbetsplats.
Särskilt fokus kommer genomföras inom området kränkande särbehandling utifrån övergripande
handlingsplan från senaste medarbetare- och säkerhetsenkät.
Fokus under 2021 kommer också vara att bland annat arbeta med och följa upp område
Hjälpmedelsförsörjnings nya debiteringsmodell för diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel och
nutritionsprodukter. Fortsätta arbetet med lagernivåer av både skyddsmaterial och andra kritiska
produktgrupper. Planera för de stora nya byggprojekt som ligger framöver. Fortsatt arbete med att
förbättra tillgängligheten för 1177 Vårdguiden på telefon. Uppföljning av de planerade förändringar
inom område måltid avseende etapp 1 och etapp 2 som kommer att genomföras med utgångspunkt av
de ekonomiska utmaningar området har. Etapp 1 innebär förändrat produktionssätt för måltid
Värnamo och samverkan mellan enheterna i Eksjö och Värnamo. Förändringen innebär att
pastöriseringsprocessen nyttjas avseende patientmåltider och Värnamo behåller tillagning av
specialkost samt restaurangproduktion. Etapp 2 innebär att påbörja översyn av måltid Jönköping för att
reducera kvarstående underskott efter genomförd etapp 1.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Vi skapar värde för kunden

Process och produktion

Enklare vardag för patienter och medarbetare
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Kostnadseffektiv upphandling
Vi har en processorienterad verksamhet.

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Vi har en kultur som präglas av kreativitet och nyfikenhet.

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår
verksamhet till ett förändrat klimat.
Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara
resurseffektivt.
Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.
Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och
miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar
till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en
ökad självförsörjningsgrad.
Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och
återvinningen ska öka.
Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats där alla
medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet
och ansvar.
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Ekonomisk ersättning i budget
Verksamhetsstöd och service ska inom ekonomiska ersättningar/ramar nå mål och inriktningar som
Regionfullmäktige beslutat om i ”Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023".
Uppdragen för Verksamhetsstöd och service fastställs i Budget och verksamhetsplan av
Regionstyrelsen. Regiondirektören fastställer styrmodell av vilken framkommer hur olika uppdrag
finansieras. Finansieringsformerna är:
Särskilda uppdrag - finansieras via anslag
 1177 Vårdguiden på telefon
 katastrofläkemedel
 Läkemedelsnära produkter ex diabetshjälpmedel, stomi, nutrition mm. inom
hjälpmedelsverksamheten
 närservice, bårhus
 sjukhusstöd, flyttjänst och möbelförråd
 energikontoret, ledningsfunktion
Stöd till verksamhet - gemensamma tjänster, finansieras via anslag/AO-pålägg
 inköp och e-handel
 fakturahantering
 löneadministration
 kontaktcenter
 miljö
Stöd till verksamhet - övriga tjänster, finansieras via överenskommelser med verksamheter/kunder
som kan vara fasta abonnemang eller rörlig debitering.
Anslag

251,6 mnkr

Avtal/ abonnemang/ rörlig debitering

1 682,2 mnkr

Summa

1 933,8 mnkr

Totalt uppgår budgeterad omsättning till 1 933,8 miljoner kronor. Enligt separat styrmodell för
regionfastigheter ingår en budgetregleringspost med 22.3 miljoner kronor för effekter av införande av
komponentavskrivningar och sänkt internränta.

Ekonomisk ersättning
mnkr
Budget 2021

251,6 mnkr

Investeringar ospec

3,5 mnkr

Investeringar spec
ID

0 mnkr
Klinik
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Aktiviteter

Beskrivning

Personcentrerad vård 1177 Vårdguiden på telefon via
samtalsprocessen.

Samtalsprocessen syftar till att nå ett personcentrerat
samtal där den vårdsökande känner sig lyssnad på
och samförstånd råder. Processen beskriver de fem
olika faser som samtalet behöver innehålla för att
leda till ett personcentrerat och säkert samtal, samt
vilka samtalsverktyg som kan användas för att nå det
målet och leda processen framåt.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
För att öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell samverkan, samt att
skapandet av delade tjänster inom Region Jönköpings län undersöks.1177 ska ha en tydlig koppling
till den nära vården och en målsättning under planperioden är att avsevärt förbättra tillgängligheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

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

Tertial

11

VO Invånarservice 1177 - Besvarade samtal inom 9
minuter per månad

Månad

75 %

Aktiviteter

Beskrivning

Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på
telefon.

Avsevärt förbättra tillgängligheten till 1177
Vårdguiden på telefon. Under 2021 utreds hur
tillgängligheten till 1177 kan förbättras, hur
bemanningen kan förstärkas.

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

Periodicitet

Målvärde 2021

VO Öka Antalet årsarbetare som utför vårdnära
servicetjänster inom Närservice jämfört med
föregående år.

Tertial

20 %
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Strategiska mål: Vi skapar värde för kunden
Framgångsfaktorer: Vi har kunskap om kunden och dennes behov
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område beskriver hur man får kunskap om
kund och dennes behov.

För att kunna skapa värde för kund är det viktigt att
kunskap om kund och dennes behov finns. Beskriv
hur varje område arbetar för det.

Framgångsfaktorer: Våra varor och tjänster har god kvalité
Uppdrag/mål: Varje område följer upp sina kvalitetsmål ur ett kundperspektiv
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område beskriver hur uppföljning av
kvalitetsmål genomförs.

Varje område har sedan tidigare arbetat fram
kvalitetsmål. Beskriv hur uppföljning av dessa går
till.

Framgångsfaktorer: Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område beskriver hur man skapar värde för
kund.

Verksamhetsstöd och service olika områden har alla
helt olika uppdrag och olika sätt att skapa värde för
kund. Varje område ska redovisa hur de arbetar för
att skapa värde.

Framgångsfaktorer: Vi har förtroende hos kunden och en väl fungerande samverkan.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område beskriver på vilket sätt samverkan
med kund sker.

Samverkan med kund är viktigt för att nå bästa
möjliga. Redovisa hur samverkar med kund sker.

Uppdrag/mål: Tillsammans med kunder och intressenter ha samverkansformer för att
ta tillvara kundens behov
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område beskriver hur kunders och
intressenters behov tas tillvara utifrån uppdrag/mål

Vilka tillvägagångssätt används i samverkan för att
identifiera och ta tillvara behov hos kund och
intressenter.
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Process och produktion
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål
att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Förslag på processer inom Verksamhetsstöd och
service som kan digitaliseras ska ges under 2021.

År

2 st

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta för att öka kunskap kring digitala tjänster
inom hela verksamhetsområdet.

Säkerställa att de personalgrupper som inte har egen
tillgång till dator har kunskap om och tillgång till
digitala tjänster.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att patientsäkerheten är
den bästa möjliga.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Beskriv hur arbetet med läkemedelsförsörjning
bidrar till patientsäkerhet.

Utveckla och fortsätta sprida arbetssättet med utökat
farmaceutiskt stöd på vårdavdelning.
Planering och uppstart av nytt beredningsrum för
cytostatika och sterila beredningar.
Sortimentsarbete för mindre sårbarhet vid brist- och
krissituationer.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap
i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)
beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i RJL:
För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning, utbildning
och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan måste analyseras fortlöpande och vara grunden
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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för planeringsarbetet.
Med de ökade antal händelser och det ökade uppdraget regeringen gett myndigheter att påbörja
uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB),
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

VO Andel område som har en kontinuitetsplan kring
kris- beredskapsfrågor.

År

100 %

Aktiviteter

Beskrivning

Översyn av lagerhållning och lokaler

En översyn genomförs av lagerhållning och lokaler
för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och
uthållighet.

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

Beskrivning

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsfrågor och ta
fram handlingsplaner i samverkan

I samverkan med kommunerna är omvärldsbevakning
och utvecklingsfrågor en viktig del.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Aktiviteter

Beskrivning

VO Aktiv uppföljning av avtalstrohet utifrån
rapporter i Diver

Uppföljning och analys av de köp som sker utanför
avtal ska genomföras.

Uppdrag/mål: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas.
En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet.
Förutom bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till
intentionerna i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt
utveckling av inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med
ett mer standardiserat produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i
processen från beställning till betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att
de strategiska upphandlingarna ska ge så stora effekter som möjligt. Under planperioden ska några
områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram områden där innovationsvänlig upphandling
ska främjas

Identifiering av områden där innovationsvänlig
upphandling kan genomföras ska göras under året.
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Strategiska mål: Vi har en processorienterad verksamhet.
Framgångsfaktorer: Vi har förmåga att justera våra processer för att möta kunders
och intressenters behov.
Uppdrag/mål: Öka kunskapen om processorienterat arbetssätt.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område beskriver hur de arbetar för att
utveckla och kundanpassa processerna.

Kunder och intressenters behov förändras över tid
och det är viktigt att kunna justera och kundanpassa
processer utifrån det.

Framgångsfaktorer: Vi har ett systematiskt förbättringsarbete.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område ska redovisa minst ett systematiskt
förbättringsarbete under året.

Systematiskt förbättringsarbete ska vara en naturlig
del av våra processer.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking
Aktiviteter

Beskrivning

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

Analys kopplat till våra förutsättningar ska
genomföras utifrån utförd
omvärldsbevakning/benchmarking. Redovisning sker
kontinuerligt.

Strategiska mål: Vi har en kultur som präglas av kreativitet och
nyfikenhet.
Framgångsfaktorer: Vi har ett konstruktivt ifrågasättande av invanda föreställningar.
Uppdrag/mål: Ta tillvara allas kreativitet och nyfikenhet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Genomföra workshop "Bästa arbetsplatsen" under en
treårs period.

År

100 %

Framgångsfaktorer: Vi utvecklar och använder både beprövade och innovativa
metoder.
Uppdrag/mål: Stimulera till förbättringar och innovationer.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område beskriver hur man arbetar för att
stimulera innovationer.

Kreativitet och att tänka nytt är viktiga delar för att
utveckla verksamheten.

Framgångsfaktorer: Vi tar tillvara varje medarbetares erfarenhet och kompetens.
Aktiviteter

Beskrivning

Beskriv hur medarbetares erfarenhet och kompetens
tas tillvara.

För att stimulera till förbättringar och kreativitet är
det viktigt att nyttja varje medarbetares erfarenhet
och kompetens.

Framgångsfaktorer: Vi leder genom tillit och uppmuntrar till att prova nytt.
Uppdrag/mål: Ta fram tillvägagångssätt för att motivera till ständiga förbättringar.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område ska beskriva hur man arbetar för
att motivera till förbättringar utifrån uppdrag/mål.

På vilka sätt tas nya idéer tillvara och hur är arbetar
man för att prova och tänka nytt.
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

Varje område ska årligen se över och uppdatera sina
kompetensförsörjningplaner.

Utifrån omvärldsanalys bevakande aktiviteter
undersöka och fastställa framtida kompetensbehov.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig
på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens
produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Ledningen för Verksamhetsstöd och service tar
ansvar för efterlevnad av Region Jönköping läns
lönepolitik.

Tydlig information och kommunikation till alla
chefer ska ske under året.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar
arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall.
Mätetal
Personalhälsa - sjukfrånvaro

Periodicitet
Månad

Målvärde 2021
Minska

genomföra workshop "kränkande särbehandling"
under en treårsperiod.

År

Aktiviteter

Beskrivning

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

Varje område ska analysera och vid behov redovisa
åtgärder för att minska sjukfrånvaron
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Framgångsfaktorer: Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision,
verksamhetsidé, värderingar och mål
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

VO Andel områden/ enheter har framtagna
handlingsplaner gällande våra 4V

Tertial

100 %

Aktiviteter

Beskrivning

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

Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V
tillsammans med sina medarbetare.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Uppdrag/mål: Lokalförsörjning
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att
verksamheten ska kunna drivas på ett effektivt sätt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

VO Regionfastigheter - Vakansgrad, andel tomställda
lokaler %

Tertial

2%

Framgångsfaktorer: Utrymme för utveckling
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område genomför SWOT- analys av sin
verksamhet

Varje område genomför SWOT- analys av sin
verksamhet

Framgångsfaktorer: Väl utvecklad finansieringsmodell
Aktiviteter

Beskrivning

VO Konsekvensbedömning av lagd
finansieringsmodell

Konsekvensbedömning av lagd finansieringsmodell
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Hållbarhet
Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter
och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning
Uppdrag/mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp med
25 procent år 2025 jämfört med 2019.
Mätetal
Klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp

Periodicitet

Målvärde 2021

År

-5%

Uppdrag/mål: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska
minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning
med 11 procent jämfört med 2019.
Mätetal
Köpt energi (kWh/m2)

Periodicitet

Målvärde 2021

Tertial

158 kWh/m2

Aktiviteter
Den egna produktionen av förnybar energi ska öka med 2 GWh under programperioden.
Beakta och prioritera låg energianvändning vid inköp av energikrävande utrustning där så är lämpligt.

Uppdrag/mål: År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest betydande
klimatriskerna för vår verksamhet (Enligt riskbedömning i vår
klimatanpassningsplan).
Uppdrag/mål: Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska
klimatpåverkan från om- och nybyggnationer.
Aktiviteter
Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan tydligare beaktas i tidiga skeden.
Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta konstruktioner i byggprojekt.
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Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och
stimulerande av hållbara resealternativ.
Aktiviteter
Stimulera fler patienter att välja hållbara resealternativ till vårdinrättningar.

Uppdrag/mål: År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och
transporttjänster vara minst 80 procent. (Renodlade transporttjänster så som
transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik).)
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Andel förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar
och transporttjänster

År

80 %

Aktiviteter
Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling samt främja transportmedel som till exempel lastcykel.

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

Periodicitet

Målvärde 2021

CO2-utsläpp från tjänsteresor, inkl egna
godstransporter per årsarbetare

År

0,198ton
CO2/årsarbetare

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

År

30 %

Aktiviteter
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025.
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.
Utrusta allmänna konferensrum och övriga möteslokaler med lämplig teknik för resfria möten.
Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar på våra tre sjukhus och främja användningen av tjänstecyklar.
Utveckla bilbokningssystemet så att det i större utsträckning underlättar samåkning.
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Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.
Mätetal
Koldioxidutsläpp från arbetspendling

Periodicitet

Målvärde 2021

År

Aktiviteter
Medverka till att erbjuda medarbetare årlig cykelservice vid våra tre sjukhus samt rabatter på service och
tillbehör till cykel via personalförmånerna.
Utveckla och erbjuda ett centralt system för samåkning till och från jobbet.

Uppdrag/mål: Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och
lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel.

Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara
hälsofrämjande och hållbara.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer
Uppdrag/mål: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den
biologiska mångfalden ska öka.
Aktiviteter
Genomföra så kallade I-tree-beräkningar för våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.
Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m2 kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell.
Utvärdera möjligheten till synligt vatten inom våra fastigheter, vid byggnationer och markprojekt samt
gröna tak i våra ny- och ombyggnationsprojekt.
Möjliggöra att delar av bevattningen av vår utemiljö ska ske med dagvatten.

Uppdrag/mål: Nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver.
Uppdrag/mål: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent Aoch B-klassade byggmaterial enligt SundaHus.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

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

Tertial

80 %
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Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer
långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska
guida oss i val av produkter.
Aktiviteter
Kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, textilier och
leksaker utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att minska negativ påverkan.

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön
och hur överblivna läkemedel ska kasseras.
Uppdrag/mål: Vi ska utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av
läkemedelsrester med länets kommuner och länsstyrelsen.

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion,
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel
Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött,
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk
lagstiftning inom djuromsorg.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Andel svenskproducerat kött, mejeriprodukter och
ägg

Tertial

87 %
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Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär,
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk
lagstiftning inom livsmedelsproduktion.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Andel svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och
potatis

Tertial

38 %

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och
skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling.
Mätetal
Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur

Periodicitet

Målvärde 2021

Tertial

87 %

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade.
Mätetal
Andel ekologiska livsmedel

Periodicitet

Målvärde 2021

Tertial

58 %

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te,
drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Andel Fairtrademärkt och ekologiskt producerat
kaffe, te, drickchoklad och banan

Tertial

96 %

Uppdrag/mål: Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas
egenproducerade livsmedel.
Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och
minskar klimatpåverkan.
Mätetal

Periodicitet

Genomsnittlig klimatpåverkan, kg CO2-ekv/kg
livsmedel

Tertial

Målvärde 2021

Aktiviteter
Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp.
Inköp av buteljerat vatten ska så långt som möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig
utrustning och hantering av eget kolsyrat vatten ska göras 2021.
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Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar

År

-3%

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

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.
Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med
2020.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Matsvinn per restaurangportion

Tertial

-10 %

Matsvinn per patientportion

Tertial

-10 %

Uppdrag/mål: År 2025 ska allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja produktion av
biogas och biogödsel.

Strategiska mål: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv
arbetsplats där alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
Uppdrag/mål: Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete är en möjlighet.
Aktiviteter
Alla nyanställningar ska utgå från heltid
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Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på
tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling
Uppdrag/mål: Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska
vara hållbara och tillgängliga.
Aktiviteter
Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och mallar.
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Inledning
Verksamhetsidé:
IT-centrum levererar värdeskapande, kvalitativa tjänster genom radikalt kundfokus, moderna arbetssätt
och professionella medarbetare.
Beskrivningen av verksamheten
För att Region Jönköpings läns verksamhetsmål ska kunna uppfyllas behöver verksamheterna bland
annat rätt stöd i form av högkvalitativa IT-tjänster. Region Jönköpings län använder IT för att planera,
genomföra och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och kontinuerligt utveckla och
förbättra sättet att arbeta.
IT-centrum har det samlade ansvaret för all IT i regionen. IT-centrums uppdrag är att tillgodose
Region Jönköpings läns verksamhetsområden med ändamålsenliga, kvalitativa IT-tjänster med hög
säkerhet och tillgänglighet. Det omfattar stöd för ledning och styrning av verksamheten,
ändamålsenliga IT-tjänster för kärnverksamheternas bedrivande och IT-tjänster riktade mot
medborgarna, samt interna stödsystem. IT inom Region Jönköpings län präglas av lagkrav samt
genomgående höga krav på tillgänglighet, personlig integritet, användbarhet och informationssäkerhet.
För många IT-tjänster behöver verksamheten ha tillgång till support dygnet runt. Delar av Region
Jönköpings läns verksamhet är högspecialiserad och teknikdriven. I syfte att tydliggöra IT-centrums
tjänster inklusive dess kostnader används en tjänstekatalog där detta beskrivs för de interna kunderna.
I takt med att verksamheterna använder IT i allt större utsträckning, har antalet IT-system ökat i
omfattning och komplexitet, inte minst när olika IT-system kopplas samman för att kunna utbyta
information. Region Jönköpings läns IT-utveckling sker i huvudsak genom samverkan med
beställande och mottagande verksamheter, samt via respektive systemförvaltningsorganisation.
Inkomna utvecklingsinitiativ till IT-centrum kan ha sitt ursprung inom såväl Region Jönköpings län
som i nationella eller regionala samarbetsforum. Exempel på sådana forum är Inera, Kundgrupp
Cosmic och Sydöstra Sjukvårdsregionen. Prioritering av uppdrag och projekt görs av
programstyrgrupper och styrgrupper i enlighet med Region Jönköpings läns riktlinje för styrning av
utveckling och förvaltning av IT-lösningar.
Inför 2021
Digitaliseringen av samhället är en av vår tids största förändringar. Regionens verksamheter
digitaliseras i en hög takt, vilket för IT-centrums del är glädjande men också utmanande. IT-centrum
ska fortsätta ta ett samlat IT-ansvar, leverera användbara och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet,
samt fortsätta det goda arbetet med effektiva leveranser inom såväl utveckling och förvaltning som
inom drift och support.
Under 2021 ska IT-centrum fortsätta utvecklingen av digitala tjänster utifrån de styrsignaler som ges i
programstyrgrupper, IT-styrgrupper och i samverkansforum såsom SKR/Inera, Kundgrupp Cosmic,
Espir i Sydöstra sjukvårdsregionen och eHälsorådet tillsammans med länets kommuner. Utvecklingen
av vårdsystemet Cosmic ska fortsätta. Nya mål och aktiviteter för 2021 omfattar bland annat
breddinförande av lösningar för mobila arbetssätt i vården, egenmonitorering, stegvis införande av
lösningar för första linjens digitala vård, underlättande av användande och kunskap om digitala stöd
och tjänster för såväl medarbetare som invånare, samt att utforska möjligheten att realisera
värdeskapande IT-lösningar som använder artificiell intelligens. Arbetet med moderna IT-lösningar för
Länstrafiken ska fortsätta.
Coronapandemin kommer att fortsätta påverka arbetet under 2021. Samtidigt som det kommer att bli
utmanande att hinna med digitaliseringsaktiviteter under pågående pandemi, är det helt avgörande för
att avlasta och effektivisera vårdverksamheterna. I vissa fall drivs digitaliseringen till och med framåt
av Coronapandemin, t.ex. vad gäller införande av digitala vårdmöten.
I takt med digitaliseringen ökar också IT-säkerhetsutmaningen, inte minst med tydliga cyberhot som
nu riktas specifikt mot hälso- och sjukvård. IT-centrums säkerhetsarbete kommer att vara ett fortsatt
viktigt fokus för 2021.
En annan utmaning handlar om bemanning, eftersom IT-branschen är fortsatt het och det är hård kamp
om kvalificerade medarbetare. IT-centrum ska fortsätta arbetet med strategisk kompetensförsörjning
och vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Sammanfattningsvis ska IT-centrum fortsätta resan mot att
vara Sveriges bästa IT-avdelning.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
God förmåga att möta ändrade förutsättningar

Process och produktion

Enklare vardag för patienter och medarbetare
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Samlat IT-ansvar

Lärande och förnyelse

Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning

Medarbetare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hållbarhet

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara
resurseffektivt.
Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och
miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och
återvinningen ska öka.
Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats där alla
medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
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Ekonomisk ersättning i budget
Ekonomisk ersättning
mnkr
Budget 2021

85,2

Investeringar ospec

30,9

Investeringar spec
ID

0
Klinik
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Medborgare och kund
Strategiska mål: IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
Framgångsfaktorer: Användbara och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Kvalitet i projekt

År

4

Kvalitet i systemförvaltning

År

4

Samlat kundindex

Tertial

4

Användarnas bedömning av IT-plattformen

År

4

Uppstartstid PC (minskning)

Månad

-10 %

Brott mot avtalad tillgänglighet för guld- och
silversystem

Månad

0

Aktiviteter

Beskrivning

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

Planen tas fram tillsammans med regionledning och
representanter från verksamheten

Kontinuerlig utveckling av IT-säkerheten

IT-säkerheten behöver utvecklas kontinuerligt, i nära
samverkan med informationssäkerheten, som
omfattar exempelvis
* Förbättringar inom IAM-området (åtkomst,
behörigheter och kataloger)
* Aktiv övervakning av komponenter och tjänster
* Införande av centraliserad behörighetshantering

Arbeta för möjliggörande av mobila arbetssätt

Mobila arbetssätt kräver tillgång till säkra mobila
tillämpningar, vilket ställer nya krav på ITinfrastrukturen. Nödvändiga lösningsmönster och
komponenter etableras.

Kontinuerlig vidareutveckling av infrastruktur och
återanvändbara IT-komponenter

Relevant infrastruktur och återanvändbara
komponenter vidareutvecklas i takt med de behov
som uppstår. Exempelvis komponenter för
inloggning (inkl BankID), integrationer och lagring.

Strategiska mål: God förmåga att möta ändrade förutsättningar
Framgångsfaktorer: God strategisk utblick
Aktiviteter

Beskrivning

Aktivt delta i strategiska samverkansforum nationellt,
regionalt och lokalt

Avser t.ex. Ineras programråd, Kundgrupp Cosmic
och dess råd, samt SLIT.

Implementera och samverka med den nationella ITinfrastrukturen

Regionen har ett åtagande att medverka till en
gemensam nationell arkitektur och infrastruktur, för
att skapa goda förutsättningar för
informationsdelning och nationella e-tjänster. Det
innebär att lokala insatser måste genomföras för att
implementera och samverka med den nationella ITinfrastrukturen.
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Process och produktion
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål
att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Genomföra projekt och förstudier utifrån eSPIRs
prioriteringar

eSPIR är programmet för gemensamma
digitaliseringsaktiviteter inom eHälsoområdet för
Sydöstra sjukvårdsregionen.
IT-centrum driver nödvändiga program, projekt och
förvaltningsaktiviteter utifrån de beslut som fattas i
eSpir, för att skapa de nyttor som efterfrågas.

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

Utifrån de olika styrgruppernas beslut samlar
programstyrgruppen en övergripande prioritering av
digitaliseringsaktiviteter inom eHälsoområdet.
Utifrån denna styrning och de beslut som löpande
fattas i aktuella IT-styrgrupper driver IT-centrum
nödvändiga program, projekt och
förvaltningsaktiviteter för att skapa de nyttor som
efterfrågas.

Genomföra projekt och förstudier utifrån
programstyrgrupp Regional Utveckling, Stödsystem
och Teknisk plattform (RUST) samt styrgruppers
prioriteringar och planering

Utifrån de olika styrgruppernas beslut samlar
programstyrgruppen en övergripande prioritering av
digitaliseringsaktiviteter. Utifrån denna styrning och
de beslut som löpande fattas i aktuella IT-styrgrupper
driver IT-centrum nödvändiga program, projekt och
förvaltningsaktiviteter för att skapa de nyttor som
efterfrågas.

Införa lösningar för egenmonitorering.

Införa första linjens digitala vård - automatiserad
anamnes och triagering.

Arbetet för att införa lösning för egenmonitorering
startar. Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen och i
kundgrupp Cosmic förordas.
Arbetet påbörjas tillsammans i sydöstra
sjukvårdsregionen

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens
Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och primärvården
för att möta patienternas behov
Aktiviteter

Beskrivning

Utforska utifrån verksamhetens behov möjligheten att
realisera värdeskapande AI-lösningar i IT-miljön

IT-centrum ska tillsammans med IT-styrgrupperna
utforska möjligheten att nyttja IT-stöd med artificiell
intelligens och maskininlärning för att skapa värde i
verksamheterna.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som
möjliggör ökad användning.
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Aktiviteter

Beskrivning

Ur ett IT-perspektiv bidra till att underlätta
verksamhetens och invånarnas användande av
digitala stöd och tjänster

Ur ett IT-perspektiv underlätta användandet av och
kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och
invånare) som möjliggör ökad användning.

Genomföra prioriterade initiativ för att förbättra och
tydliggöra regionens användning av
organisationsinformation, centrala katalogtjänster och
behörighetsstyrning

Underlätta användandet av regionens IT-stöd genom
att förbättra informationshanteringen i centrala
katalogtjänster som t.ex. tillhandahåller information
om organisationen och dess medarbetare.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic
Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra prioriterade förvaltnings- och
utvecklingsinitiativ utifrån kundgrupp Cosmics
planering och styrgrupp gemensamma
eHälsotjänsters prioriteringar

Inom ramen för en övergripande prioritering
genomföra initiativ i tät och effektiv samverkan med
Folkhälsa och sjukvårds sektion vårdtjänster. Det
handlar om flera versionsuppdateringar som
innehåller såväl förbättringar av befintlig
funktionalitet, som ny sådan som t ex processtöd,
beslutsstöd för strokeprevention
och verksamhetsstatistik.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Verka för god samverkan med länets kommuner

IT-centrum deltar i eHälsorådets möten enligt
fastlagd plan. Relevanta projekt och aktiviteter
hanteras i samråd med berörda IT-styrgrupper.

Strategiska mål: Samlat IT-ansvar
Framgångsfaktorer: Effektiva leveranser i utveckling och förvaltning
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Andel projekt som startas inom förväntad tid

Tertial

90%

Aktiviteter

Beskrivning

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

Styrningen av utveckling och förvaltning utgår från
beslut i IT-styrgrupperna. Driften paketeras i för
verksamheten relevanta tjänster.

Framgångsfaktorer: Effektiv drift och support
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Incidenter avslutade i rimlig tid

Månad

19

Svarstider i kundcenter

Månad

90 %

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Antal standardbeställningar som ej är levererade
inom avtalad tid

Månad

35

Aktiviteter

Beskrivning

Förenklat IT-stöd för IT-centrums kunder

De flesta av de beställningar som IT-centrum tar
emot görs genom ett etablerat IT-stöd
(tjänstekatalogen). För att effektivisera kundens
hantering görs insatser för att förenkla IT-stödet.

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning
Framgångsfaktorer: Upprätthålla IT-centrums certifiering enligt ISO9001
(kvalitetsledning)
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Ökad projektmognad för högre kvalitet i projekt,
utifrån en jämförande modell för offentliga och
privata organisationer (Projsam, skala 1-5)

År

3,1

Ökad arkitekturmognad för att minska komplexiteten
utifrån en internationell mognadsmodell (DYA, skala
1-13)

År

7

Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra systematiskt kvalitetsarbete för att
säkerställa optimerade processer

Kvalitetsarbetet sker i enlighet med krav i
ISO9001:2015.

Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Hantering av synergiärenden

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätt effektivisera genom moderna arbetssätt
(agilt/lean)

IT-centrums metodik är grundad i lean och agil
metodik, och ska fortsätta vidareutvecklas för att
säkerställa effektiva och förutsägbara leveranser.

Stimulera medarbetares delaktighet i aktiviteter som
främjar ständiga förbättringar

Medarbetares delaktighet i ständiga förbättringar görs
exempelvis genom retrospektiv, arbete i s.k CoPgrupper och i processgrupper.

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Uppföljning bemanningskostnader - andel konsulter

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra strategisk analys av framtida
kompetensbehov

Arbetet ska resultera i en strategisk
kompetensförsörjningsplan.

Fokuserade åtgärder för att attrahera IT-kompetens.

Åtgärder för att marknadsföra IT-centrum som
arbetsplats, såväl externt som internt

Uppföljningmått utan
målvärde

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig
på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens
produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar
arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall.
Mätetal
Personalhälsa - sjukfrånvaro

Periodicitet

Målvärde 2021

Månad

Aktiviteter

Beskrivning

Löpande uppföljning av personalhälsa

Respektive enhetschef följer löpande upp all frånvaro
längre än fem dagar. Samtal sker med medarbetare
om orsaker till frånvaron och AME kopplas in vid
behov.
Ledningsgruppen följer statistik över personalhälsa
månadsvis.

Fortsätta systematiskt arbetsmiljöarbete enligt
fastlagda planer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) innefattar
många olika aktiviteter som t ex APT:er,
medarbetarsamtal och arbetsmiljöronder. Inom ramen
för det hälsofrämjande arbetet tas en årlig HFA-plan
fram tillsammans med medarbetare i HFA-gruppen.
Dokumentation om vad som görs läggs bl.a. i Hälso-

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

IT-centrum, Verksamhetsplan

Beskrivning
och arbetsmiljöplanen på intranätet. Uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet inom IT-centrum
genomförs utifrån IT-centrums årscykel.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

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

Systematiska och genomarbetade upphandlingar
skapar förutsättningar för effektiv och
kostnadseffektiv leverans.

Fortsatt kostnadskontroll i licenshanteringen (SAM)

Tillgångarna i programvara (licenser) är omfattande
och kräver en effektiv hantering och kontroll genom
hela programvarans livscykel.

Uppföljning utifrån fokusområden i styrmodellen

De områden som ska följas upp särskilt enligt
styrmodellen är
* Uppföljning av avtal med Cambio
* Uppföljning av avtal Microsoft
* Uppföljning av HSA/SITHS

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2021

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

År

30 %

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

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

Periodicitet

Målvärde 2021

Andel särskilt farliga kemiska produkter som
utretts

År

100 %

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Aktiviteter
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.

Strategiska mål: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv
arbetsplats där alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
Uppdrag/mål: Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete är en möjlighet.
Aktiviteter
Alla nyanställningar ska utgå från heltid

IT-centrum, Verksamhetsplan
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 21
Ombyggnation och utrustning – CT-labb i Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/2521
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen att
 Godkänna inköp av utrustning till en maximal kostnad på 11 000
000 kronor.
 Godkänna ombyggnation till en maximal kostnad på 7 000 000
kronor.
Sammanfattning
Under de senaste åren har det skett en årlig ökning mellan 2,5 och 5 % för
CT-undersökningar i Sverige. Idag finns det 7 stycken CT inom Region
Jönköpings län, vilket inte längre räcker för att möta behovet. Därför behövs
det investeras i ytterligare en CT med placering i Nässjö.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24
 Ritning
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-21
Tid:

2021-01-12 kl. 08:30

Plats:

Digitalt

§8
Ombyggnation och utrustning – CT-labb i Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/2521
Beslut
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård att
 Godkänna inköp av utrustning till en maximal kostnad på 11 000
000 kronor.
 Godkänna ombyggnation till en maximal kostnad på 7 000 000
kronor.
Sammanfattning
Under de senaste åren har det skett en årlig ökning mellan 2,5 och 5 % för
CT-undersökningar i Sverige. Idag finns det 7 stycken CT inom Region
Jönköpings län, vilket inte längre räcker för att möta behovet. Därför behövs
det investeras i ytterligare en CT med placering i Nässjö.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24
 Ritning
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 216-231
Tid:

2020-12-07 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 228
Ombyggnation och utrustning – CT-labb i Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/2521
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Tillstyrker föreliggande förslag som remitteras till nämnden för
folkhälsa och sjukvård för ev synpunkter före beslut i
regionstyrelsen.
Regionstyrelsen föreslås härefter
 Godkänna inköp av utrustning till en maximal kostnad på
11 000 000 kronor.
 Godkänna ombyggnation till en maximal kostnad på 7 000 000
kronor.
Sammanfattning
Under de senaste åren har det skett en årlig ökning mellan 2,5 och 5% för
CT-undersökningar i Sverige. Idag finns det 7 stycken CT inom Region
Jönköpings län, vilket inte längre räcker för att möta behovet. Därför behövs
det investeras i ytterligare en CT med placering i Nässjö.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24
 Ritning
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag men
att förslaget skickas till nämnden för folkhälsa och sjukvård för ev
synpunkter före beslut i regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-24
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RJL 2020/2521

Regionstyrelsen

Ombyggnation och utrustning – CTlabb i Nässjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av utrustning till en maximal kostnad på 11 000 000
kronor.
 Godkänner ombyggnation till en maximal kostnad på 7 000 000 kronor.

Sammanfattning
Under de senaste åren har det skett en årlig ökning mellan 2,5 och 5 % för CTundersökningar i Sverige. Idag finns det 7 stycken CT inom Region Jönköpings
län, vilket inte längre räcker för att möta behovet. Därför behövs det investeras i
ytterligare en CT med placering i Nässjö.

Information i ärendet
Under de senaste åren har det skett en årlig ökning mellan 2,5 och 5 % för CTundersökningar för samtliga regioner i Sverige. Orsakerna är dels att när
vårdprogram uppdateras utreds mer med hjälp av diagnostik och CT är då den
vanligaste metoden. Dels så har undersökningar som förr gjordes med vanlig
slätröntgen nu flyttats till CT.
Idag finns det 7 stycken CT inom Region Jönköpings län, 3 stycken i Jönköping, 2
stycken i Eksjö och 2 stycken i Värnamo. Dessa kommer nu att bytas under en
tidsperiod på 2-3 år. På Länssjukhuset Ryhov är en första ny CT levererad och
den andra installeras tidigt nästa år. Enligt en tidigare framtagen behovsanalys
behövs en utökning med en till CT i länet nu och ytterligare en till år 2023.
CT (computerised tomography) har ett mycket brett användningsområde. Man kan
undersöka hela kroppen och utreda förekomsten av ett mycket stort antal
diagnoser och skador. Med de nya maskinerna öppnar sig också nya möjligheter,
såsom utredning av hjärta och blodflödesanalyser i hjärnan. Det finns också en
PET-CT på Ryhov som kan användas för ”vanlig” datortomografi, men den
kapaciteten kan inte räknas med i väsentlig utsträckning på grund av förväntat
ökat behov av PET-CT.
En utvärdering har gjorts om en av de befintliga CT på Länssjukhuset Ryhov som
ska bytas ut, istället skulle flyttas till Nässjö. Eftersom utrustningen måste bytas
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om ett par år igen har den totala bilden (med kringkostnader i form av flytt av
utrustning, förnyad ombyggnation med mera) resulterat i att det istället investeras
i en ny utrustning direkt i Nässjö. Andra alternativa lokaler i länet har undersökts,
men Nässjö är lämplig både med tanke på sitt läge i regionen och att lokaler finns
lediga, vilket minskar tid och resursåtgång byggnadsmässigt. Lokalen är belägen i
Hus 11 plan 4 i Nässjö med placering en våning ovanför vårdcentralen. I lokalerna
har det tidigare funnits röntgenverksamhet. Nässjö är också bra med tanke på att
problemet att få plats med undersökningar just nu är störst i Eksjö och i
Jönköping. Det finns heller inte lokalutrymme för fler datortomografer på
röntgenavdelningarna i Eksjö eller i Jönköping. Röntgenutrustning utanför
sjukhusen är också positivt under pandemi, för att kunna upprätthålla separata
flöden.
CT-utrustningarna går dygnet runt för akuta undersökningar och på icke
kontorstid finns inga kapacitetsproblem. För tidsbeställda undersökningar varierar
öppettiderna något i länet, i medeltal 38,5 timmar/vecka år 2019. Som jämförelse
var 2013 medelöppettiden 32,1 timmar. Både i Eksjö och i Ryhov är det idag svårt
att få in de tidsbeställda undersökningarna. Aktuella öppettider (40,9 resp 40,6
h/v) räcker inte för behovet.
Nuvarande bedömning utifrån erfarenhet, omvärldsspaning och aktuell
metodutveckling ger behovet av en utökning med placering i Nässjö. Med i
beräkningarna finns CT hjärta med kommande start först i Jönköping och sedan
även i Eksjö och Värnamo. I beräkningarna har inte tagits höjd för att utbyggnad
av MR-kapacitet kan minska behovet av CT (vilket inget tyder på idag) och inte
heller breddinförande av iGuide, det beslutsstöd för remittenter som regionen
genomför en pilot kring. Dessa faktorer kan komma begränsa ökningstakten
något, men utsträckningen är svår att avgöra.
Verksamhetens bedömning av investeringen (både lokal och utrustning):
Bilaga till ärende om CT-labb i Nässjö – Dnr
2020/2521
Kund-/patientperspektiv:

(Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)

Ökad tillgänglighet för kunden/patienten

Stor påverkan

Ökad patientsäkerhet

Stor påverkan

Förbättrade kliniska resultat

Stor påverkan

Minskat obehag för patienten

Liten påverkan

Mindre tidsåtgång för patienten

Liten påverkan

Process- och produktionsperspektiv: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor
påverkan)

Frigöra resurser genom kortare behandlingstider

Liten påverkan

Förbättrad metod/högre prestanda

Stor påverkan

Positiva miljökonsekvenser

Liten påverkan

TJÄNSTESKRIVELSE
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Förbättrad arbetsmiljö

Stor påverkan

Finansiering
För finansiering kommer:
 11 000 000 kronor att ske inom ramen för utrymme för nya beslut om
spec investeringar för år 2021.
 För ombyggnationen reserveras 7 000 000 kronor ur investeringsplanens
befintliga utrymme för fastighetsinvesteringar.
 Övrig utrustning, inredning och IT-kostnader finansieras inom
verksamhetsområdets ordinarie budget för driftskostnader. Beloppet
uppskattas till 500 000 kronor.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24
Ritning

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

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

2

3

4
Ny fönstersättning kontrolleras
efter uppmätning på plats

SCHAKT

Hyllor

21,2 m

114007
HYTT
1,0 m²

GRANSKNING
R-12

EI 60

114004
UNDERSÖKNINGSRUM
7,3 m²

EI 60

114002
KORRIDOR
30,1 m²

114010
PROVTAGNING
8,5 m²

114003
RECEPTION
9,6 m²

KORRIDOR VÅRD
R-13
114022
78,0 m2
MANÖVERKORRIDOR
44,9 m²

5,0 m2

2,2 m

SCHAKT

KORRIDOR VÅRD
R-4

Kontrastblandning

10,0 m2

Personalkläder

V1

114013
ELCENTRAL
1,8 m²

RWC
R-3

114011
KORRIDOR
17,3 m²

4,8 m2

DESINFEKTIONSRUM
114027
R-14
DESINFEKTIONSRUM

114024
OP-SAL
30,7 m²

114023
OP-SAL
30,8 m²

9,3 m2

9,3 m²
114028
ELCENTRAL
0,8 m²

EI 60

114012
ELCENTRAL
RECEPTION
1,7 m²
5,0 m2

V1

114001
KORRIDOR
22,9 m²

V2

EI 60

114026
KORRIDOR
29,8 m²

V2 +2,8

114032
UNDERSÖKNINGSRUM
13,2 m²

SCHAKT

V1

114048
HYTT
1,0 m²

114045
POSTOP
14,3 m²

SCHAKT

V1

BP

5,7 m2

114015
FRD
PAT
FÖRRÅD
R-2
2
3,2
3,2 mm²

BP

114025
WC
PERS
2,9 m2
WC
2,9 m²

5,0 m2

VÄNTRUM 114014
PASSAGE
R-1
2
38,2 m²
33,6 m
11:01
HISS
4,5 m²

SCHAKT

Läkemedel låsbara skåp

V1

FRD STERIL
R-9

HYTT
R-5

114019
GRANSKNING
27,6 m²

EI 60

114016
FÖRRÅD
30,2 m²

BALKONG

114021
UPPEHÅLLSRUM
21,6 m²

11:02
HISS
0,6 m²

TEKNIK
R-8

HYTT
R-6 2

21,6 m2

8,4 m2

Befintlig dörr flyttas från motsatt
vägg. Fritt mått för CT-transport
ska kontrolleras.

32,2 m2

Ny
fönstersättning
fasad för
intransport CT

PERSONALRUM
R-16

INTRANSPORT CT

114018
MANÖVERKORR.
20,9 m²

UNDERSÖKN CT
R-7

EXP 1P
114020
R-15
EXPEDITION
8,2 m2
8,2 m²

10,8 m2

2

114017
LABORATORIUM
32,2 m²

Vägg
demonteras vid
intransport CT

FRD ALLMÄNT
R-11

MANÖVERRUM
R-10

114009
VILHYTT
4,3 m²

7

SCHAKT

Befintligt manöverglas flyttas
250 mm

114008
WC-DUSCH
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114005
DESINFEKTIONSRUM
5,3 m²
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EI 60
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114006
UNDERSÖKNINGSRUM
9,4 m²
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EI 60

1

114049
HYTT
0,9 m²

V2 +2,8

114047
HWC
4,1 m²

114030
WC
1,8 m²

114033
EXPEDITION
13,3 m²

114031
WC
1,8 m²

114044
FÖRRÅD
6,5 m²

114046
STÄD
2,2 m²

V1 +2,8

V1

V2

114043
KORRIDOR
53,1 m²
114056
PERSONALRUM
25,0 m²
114055
EXPEDITION
11,4 m²

V1 +2,8

114043B
VÄNTRUM
12,5 m²

V1 +2,8

V1 +2,8

114042
UNDERSÖKNINGSRUM
22,1 m²
114054
UNDERSÖKNINGSRUM
12,5 m²

A1: SKALA 1:50
0
METER

1

2
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114053
HWC
5,6 m²

114052
WC
3,1 m²

114051
DECINFEKTION
12,1 m²

114050
EXPEDITION
9,8 m²

114041
GRANSKNINGSRUM
22,0 m²
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Digitalt sammanträde

§ 12
Digitala signaturer i Evolution
Diarienummer: RJL 2020/2679
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna förslag avseende användning av digitala signaturer i den
politiska beslutsgången samt övriga handlingar i Evolution som
kräver underskrift.
Sammanfattning
Digital signatur underlättar och effektiviserar beslutsgången samt kan
genomföras utan fysiska möten. Signaturen uppfyller EU:s förordning
eIDAS, att vara en avancerad elektronisk underskrift, och skapar juridiskt
bindande underskrifter. Mobilt Bank-ID krävs för att kunna använda
tjänsten. Tjänsten kan integreras med Evolution.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-19

1(2)

RJL 2020/2679

Regionstyrelsen

Digitala signaturer i Evolution
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner förslag avseende användning av digitala signaturer i den
politiska beslutsgången samt övriga handlingar i Evolution som kräver
underskrift.

Sammanfattning
Digital signatur underlättar och effektiviserar beslutsgången samt kan genomföras
utan fysiska möten.
Signaturen uppfyller EU:s förordning eIDAS, att vara en avancerad elektronisk
underskrift, och skapar juridiskt bindande underskrifter.
Mobilt Bank-ID krävs för att kunna använda tjänsten.
Tjänsten kan integreras med Evolution.

Information i ärendet
Det finns behov av digital signatur/elektronisk underskrift för att möta upp
behovet av att underlätta och effektivisera beslutsgången inom Region Jönköpings
län. En tjänst för digital signering behöver även kunna integreras med regionens
dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution. Den föreslagna tjänsten
Netpublicator Sign motsvarar dessa behov.
Enligt Lag (2000:832, 2 §) om kvalificerade elektroniska signaturer och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (artikel 26) om
elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på
den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (eIDASförordningen) är en avancerad elektronisk signatur, en elektronisk signatur som:
 är knuten uteslutande till en undertecknare,
 gör det möjligt att identifiera undertecknaren,
 är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar, och
 är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att förvanskningar
av dessa data kan upptäckas.
eIdas-förordningen gäller för alla offentliga organ. Ovanstående krav på en
avancerad elektronisk signatur uppfylls av tjänsten Netpublicator Sign.

TJÄNSTESKRIVELSE
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För den digitala signaturen krävs mobilt BankID, i vilken finns information om
signaturens giltighet, vem som signerat, tidpunkt för signering etc. Signerar flera
personer ett dokument skapas en digital signatur/person. Signaturerna paketeras in
i dokumentet. För att förhindra att någon i efterhand förvanskar informationen
signerar Netpublicator dokumentet med ett certifikat.
Dokumentet lämnar aldrig Netpublicators system under signeringen. Det skickas
endast en hash (matematisk kontrollsumma) till signeringstjänsten (Bank-ID).
Informationen som ligger till grund för förslag till beslut har inhämtats från
leverantören av tjänsten, Netpublicator AB, och från vägledningar, förstudier
m.m. från Riksarkivet, Sambruk och eSam.

Beslutsunderlag


Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19

Beslut skickas till
Regionledningskontoret kansli
REGIONLEDNINGSKONTORET
Jane Ydman
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör
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§ 10
Intern kontrollplan 2021
Diarienummer: RJL 2020/2492
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Fastställa intern kontrollplan för 2021
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska regionstyrelsen
årligen fastställa en intern kontrollplan med regionövergripande
kontrollmoment. Regionledningskontoret redovisar förslag till intern
kontrollplan för 2021.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-12-01
 Intern kontrollplan 2021
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MISSIV
2020-12-18
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RJL 2020/2492

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan 2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 fastställer intern kontrollplan för 2021

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska regionstyrelsen årligen
fastställa en intern kontrollplan med regionövergripande kontrollmoment.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2021.

Information i ärendet
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner.
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.
Förslag till regionövergripande kontrollplan för 2021 framgår av bilaga.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2020-12-01
Intern kontrollplan 2021

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

MISSIV

2(2)

RJL 2020/2492

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Lars Wallström
Controller

2020-11-20

RJL 2020/2492

Intern kontrollplan 2021
Syfte
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 2021 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.

RJL 2020/2492

Regionövergripande kontrollplan för 2021

1

Kontrollmoment

Syfte/frågeställning

Metod/underlag

Berörda verksamhetsområden

Väsentlighetoch riskbedömning

Extra ersättningar (lön,
semesterdagar) till
personal.

Utifrån coronapandemin som
exempel på extraordinär
händelse:
- Hur har beslutsprocessen
fungerat?
- Omfattas ”rätt” personer av
ersättningarna?
- Hur har verkställigheten
fungerat?
- Går det att utläsa
kostnadsbilden (utfallet) på ett
relevant sätt?

Analys av beslutsunderlag jämfört
med information från HR-systemet
Heroma.

Verksamhetsområden
som bedriver sjukvård.

Kännbar/
möjlig.

Utifrån coronapandemin som
exempel på extraordinär
händelse:
- Hur har ser det ut med
övertid, extrapass etc?
- Har arbetstidsreglerna för vila
m m kunnat följas?
- Hur har semestrar kunnat tas
ut?
- Har man lyckats omfördela
personal? Finns det
områden/personalgrupper där
verksamhetens omfattning
minskat och där omfördelning
borde kunnat göras?
- Finns det en relevant
redovisning/rapportering för
detta område?

Analys av information från HRsystemet Heroma.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/
sannolik.

- Utnyttjas de system som
regionen betalar för?
- Finns det system med så liten
användning att det inte är
motiverat att betala för en
licens?
- Finns det system som
utnyttjas mer än de licenser
regionen har?
- Finns det rutiner för att ha
kontroll på licenser och
användning?

Kontrollmomentet avser i första hand
licenser som ligger utanför ITcentrums ansvarsområde.
Kontrollmomentet avser både överoch underlicensiering.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
möjlig.

(Följsamhet till policy,
riktlinjer)
(Rättvisande och
tillförlitlig redovisning)

2

Arbetsbelastning som
följd av extraordinär
händelse.
(Följsamhet till lagar,
policy, riktlinjer)
(Rättvisande och
tillförlitlig redovisning)

3

Licenser för IT-system.
(Ändamålsenliga och väl
dokumenterade system
och rutiner)
(Skydd mot förluster)

Intervjuer med personalansvariga
chefer.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret (Ekonomiavdelningen och HR-funktionen).
Rapport lämnas senast 15 mars 2021.

Analys av produktionstal från
verksamheten.
Intervjuer med personalansvariga
chefer.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret (Ekonomiavdelningen och HR-funktionen).
Rapport lämnas senast 17 maj 2021.

Genomgång av rutiner.
Stickprovskontroller avseende
användandet av vissa IT-system.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).
Rapport lämnas senast 15 juni 2021.

RJL 2020/2492

4

Utnyttjande av statliga
projektmedel.
(Ändamålsenliga och väl
dokumenterade system
och rutiner)
(Rättvisande och
tillförlitlig redovisning)

- Utnyttjas tillgängliga
projektmedel (statliga 1:1medel för regional utveckling) i
den omfattning som det finns
möjlighet till?
- Finns det kunskap/förståelse
för modellen/regelverket?
- Finns det rutiner för
uppföljning och löpande
lägesavstämning?

Kontrollmomentet avser de statliga
1:1-medel som regionen disponerar.

Regional utveckling.

Kännbar/
sannolik.

Verksamhetsstöd o
service samt
verksamhetsområden
som bedriver sjukvård.

Kännbar/
möjlig.

Regionledningskontoret i
form av finansiär och
ansvarig för regelverket.

Allvarlig/
möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Analys av utnyttjande under de
senaste åren.
Genomgång av rutiner.
Intervjuer med berörd personal.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).
Rapport lämnas senast 15 sep 2021.

5

Inkurans i lager och
förråd.
(Ändamålsenliga och väl
dokumenterade system
och rutiner)

- Kasseras det för mycket
varor?
- Mäts och redovisas detta på
ett relevant sätt?

Kontrollmomentet avser hela
försörjningskedjan och lager på
samtliga nivåer oavsett hur lagren tas
upp i redovisningen.
Genomgång av rutiner.

(Skydd mot förluster)

Analys av data från ekonomi- och
förrådssystem.
Intervjuer (ev enkät) med beställare
och förrådsansvariga på olika ställen.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen). Samverkan
sker med verksamhetsstöd o service.
Rapport lämnas senast 15 okt 2021.

6

Ersättningssystemet
inom primärvården.
(Följsamhet till lagar,
policy, riktlinjer)
(Ändamålsenliga och väl
dokumenterade system
och rutiner)
(Skydd mot förluster)

7

Avtalstrohet.
(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)

- Finns det följsamhet till
regelverk/anvisningar; d v s
utbetalas rätt belopp till externa
vårdcentraler och till de egna
vårdcentralerna?
- Är regelverket och
beräkningen av ersättningarna
begripliga och transparanta?
- Uppfyller verksamheterna
(mottagarna av ersättningen)
villkoren i avtalen och följer
regionen som finansiär upp
detta?

Genomgång av rutiner.

- Är följsamheten till avtal och
upphandlingar tillräckligt bra?
- Sker uppföljning av
avtalstrohet på ett relevant sätt?

Analys av data från ekonomi- och
förrådssystem.

Analys av beräkningar jämfört med
fastställt regelverk.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).
Rapport lämnas senast 15 nov 2021.

Eventuell komplettering sker via
intervjuer.

(Skydd mot förluster)
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) tillsammans
med inköpsfunktionen inom
Verksamhetsstöd o service.
Rapport lämnas senast 15 dec 2021.
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Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna
regionövergripande kontrollplan.
Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.

Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2021
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till regiondirektören. Efter
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2021
återredovisas till nämnder och styrelse i februari 2022.
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§ 14

Verksamhetsplan och budget 2021 Småland
Blekinge Halland South Sweden
Diarienummer: RJL 2020/73
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna verksamhetsplan och budget 2021 för Småland Blekinge
Halland South Sweden samt noterar det länsspecifika dokumentet till
protokollet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har tillsammans med Region Kronoberg, Region
Kalmar län, Region Halland, Region Blekinge, Jönköping University och
Linnéuniversitetet ett gemensamt kontor i Bryssel. Kontoret tar årligen fram
en verksamhetsplan och budget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12
 Verksamhetsplan 2021 Småland Blekinge Halland South Sweden
 Budget 2021 Småland Blekinge Halland South Sweden
 Länsspecifikt dokument Region Jönköpings län 2021
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet önskar till styrelsen en komplettering med det länsspecifika
dokumentet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan och
budget 2021 Småland Blekinge Halland
South Sweden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner verksamhetsplan och budget 2021 för Småland Blekinge
Halland South Sweden samt noterar det länsspecifika dokumentet till
protokollet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har tillsammans med Region Kronoberg, Region Kalmar
län, Region Halland, Region Blekinge, Jönköping University och
Linnéuniversitetet ett gemensamt kontor i Bryssel. Kontoret tar årligen fram en
verksamhetsplan och budget.

Information i ärendet
Region Jönköpings län har tillsammans med Region Kronoberg, Region Kalmar
län, Region Halland, Region Blekinge, Jönköping University och
Linnéuniversitetet ett gemensamt kontor i Bryssel. Det nuvarande
samarbetsavtalet gäller 2019-2022.
Kontoret tar årligen fram en verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen
omfattar långsiktig verksamhetsinriktning 2019-2022 och planen för det
kommande året. Verksamhetsplanen för 2021 bygger på strategiska dokument
såsom tidigare genomförda OECD-studier i regionerna, regionala
utvecklingsstrategier, Brysselkontorets omvärldsbevakning samt länsspecifika
dokument där varje region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret. Därutöver ges
även utrymme att kunna hantera frågor som styrgruppen beslutat om samt
oförutsedda ärenden med aktualitet på EU-arenan.
Länsspecifikt dokument för Region Jönköpings län för 2021 tar utgångspunkt i
den regionala utvecklingsstrategin.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12
Verksamhetsplan 2021 Småland Blekinge Halland South Sweden
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Budget 2021 Småland Blekinge Halland South Sweden
Länsspecifikt dokument Region Jönköpings län 2021

Beslut skickas till
Småland Blekinge Halland South Sweden
Region Kalmar län
Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Ulf Fransson
Tf Regional utvecklingsdirektör

Verksamhetsplan 2021
Prioriterade insatser och verksamhetsområden 2021

Småland Blekinge Halland South Sweden
www.sbhss.eu
Rue du Luxembourg 3
1000 Bryssel
Belgien

Sida 01

Verksamhetsplan 2021

Syfte
Syftet med Småland-Blekinge-Hallands samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i
regionen. Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse
samt att öka samverkan mellan ägarna i viktiga strategiska frågor, såväl på den europeiska arenan som på
den svenska.

Ägare
Följande organisationer deltar vid ingången till 2021 i Småland Blekinge Halland South Sweden:

Styrningen av verksamheten framgår i särskilt samarbetsavtal undertecknat av samtliga parter.

Brysselkontoret
Vid sidan av samarbete mellan ägarna, är det gemensamma Brysselkontoret sedan starten 2010 ett viktigt
verktyg för medlemmarna. Kontoret bemannas 2021 av tre heltidsanställda. Under Coronakrisen tas i
motsats till tidigare år inga praktikanter emot.
Kontorets huvudsakliga uppgifter är:
Intressebevakning av frågor prioriterade av ägarna som bland annat gäller analyser av politiska initiativ och
lagförslag, programutformning, finansieringsformer samt deltagande i samverkansplattformar inom de
fokusområden som ägarna identifierat.
Påverkansarbete i de frågor som ägarna via intressebevakningen identifierat som viktiga för hela eller delar
av regionen.

Sida 02

Verksamhetsplan 2021

Service till medlemmarna genom att Brysselkontorets medarbetare regelbundet besöker regionen,
informerar och rådger via direktkontakter, webbsida och veckobrev, tar emot studiebesök på plats i Bryssel,
erbjuder ägarna en arbetsplats i Bryssel samt i övrigt verkar för medlemmarnas intressen*.
Kontaktskapande verksamhet genom att förmedla kontakter i Bryssel samt biträda medlemmarna i
planering av studiebesök* och annan informations- och kontaktservice.
Kunskapshöjande insatser genom att Brysselkontorets medarbetare är behjälpliga som experter vid
utbildningsinsatser hos medlemmarna och regionernas aktörer.
Marknadsföring och profilering av ägarna och dess aktörer på plats i Bryssel i syfte att skapa förutsättningar
för att kunna ingå i nödvändiga samarbeten.
* Kan begränsas eller ske i annan form på grund av Coronarelaterade restriktioner

Långsiktig verksamhetsinriktning 2019–2022
Till grund för verksamhetsplanen för 2021 ligger en 4-årig verksamhetsinriktning som gäller för perioden
2019–2022. Den långsiktiga inriktningen av arbetet ska fokusera på:
• Transport
• Arbetsmarknad
• Hälsa och vård
• Tillväxt och innovation
• Gröna näringar och bioekonomi

Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplanen är ett dokument som speglar ägarnas fokus för 2021 i relation till vad som sker på den
europeiska arenan. Då en stor del av samarbetet i Småland Blekinge Halland South Sweden sker med
Brysselkontoret som plattform, har aktiviteter knutna till EU-agendan en central plats (se mer ovan).
Aktiviteterna på den europeiska arenan är ett komplement till ägarnas arbete på hemmaplan.

Underlag till verksamhetsplanen för 2021
Verksamhetsplanen för 2021 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECD-studier i
regionerna, regionala utvecklingsstrategier, länsspecifika dokument och Brysselkontorets
omvärldsbevakning (se nedan). Därutöver ges även utrymme för att kunna hantera frågor som styrgruppen
beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet på EU-arenan, vilka matchas av ägarintressen.
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Omvärldsbevakningen

Brysselkontorets omvärldsbevakning uppdateras två gånger per år och bygger på ett urval av EU-frågor som
har EU-relevans utifrån våra ägares situationer. Följaktligen görs bedömningen att EU:s eller andra
europeiska regioners aktiviteter föranleder Småland-Blekinge-Halland att se närmare på sitt engagemang –
på den europeiska arenan såväl som på hemmaplan. Aktiviteterna kan gälla EU-finansiering och -lagstiftning
eller samarbeten.
Länsvisa dokument
Varje år tar ägarna fram så kallade länsspecifika dokument, vilka innehåller gemensamma prioriteringar för
medlemmarna inom respektive län (lärosäten och regioner) och beskriver hur behoven förhåller sig till
strategier och planer hos ägarna. I dokumenten lyfts områden där internationella och/eller EU-aspekter
kompletterar insatser på hemmaplan – länsvis eller länsöverskridande. Inom den långsiktiga
verksamhetsinriktningens ramar, ligger medlemmarnas prioriteringar för 2021 i följande områden:
Transport
➢
➢
➢
➢

Tillväxt och
innovation

TEN-T
Grön mobilitet
Transportsystem
Höghastighetsjärnvägar

Mål 2021: Bevaka SBHHSintressen i TEN-T-översyn
och analysera potential inom
grön mobilitet

➢
➢
➢

Arbetsmarknad
➢
➢
➢
➢

Hälsa och vård
➢
➢
➢

Nära vård
Digitalisering – eHälsa
Innovationsekosystem

Mål 2021: Verkställa hälsoplattformens planer för 2021

Kompetensförsörjning
och livslångt lärande
Digitalisering
Attraktion och resiliens
Sektorsprogram

Mål 2021: Skapa beredskap
för EU:s kompetensverktyg
inom SBHSS RIS3-styrkor

Utvecklingskapital
Grön omställning
Digitalisering

Mål 2021: Profilera SBHHS
RIS3-styrkor på europeiska
arenan

Gröna näringar,
bioekonomi
➢
➢
➢
➢

Skog och trä
Vatten
Livsmedel
Hållbar konsumtion

Mål 2021: Profilera SBHHS
kompetens på EU-arenan
och påverka EU-policy

Bilden är en sammanfattning av ägarnas prioriteringar, varför det kan finnas fler uppdrag att arbeta med.
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Prioriterade områden 2021
1. Transport

Egen bild

Under 2020 har ägarnas engagemang för transportfrågor framför allt rört det
europeiska transportnätverket (TEN-T) och dess finansieringsprogram Connecting
Europe Facility (CEF). Brysselkontoret har fått specifika uppdrag kring Sveriges västliga
och östliga land- och sjöbundna transportleder och hamnar med koppling till de
europeiska transportnätverken (TEN-T), erfarenhetsutbyte för samhällsplanering i
samband med nya järnvägssträckningar och insatser runt lagstiftning kopplat till
biodrivmedel.
Utifrån ägarnas prioriteringar i de länsspecifika dokumenten kommer Brysselkontoret
2021 fortsätta på inslagen linje. Målet är dels att å ägarnas vägnar främja möjligheter
inom pågående TEN-T-översyn, dels att följa policyinitiativ, lagstiftning och
finansieringsmöjligheter som påverkar utveckling av hållbara transporter. För att få
igenom ändringar av TEN-T är det grundläggande med uppbackning från nationell nivå,
vilket är ett arbete som genomförs av medlemmarna på hemmaplan. SBHSS kommer
vidare följa utvecklingen kopplat till hållbar, digital och innovativ transport, särskilt
utifrån EU:s Gröna giv och strategi för hållbar och smart mobilitet.
Mål för SBHSS under 2021
Att skapa gynnsamma förutsättningar för ägarna inför kommande TEN-T-översyn och
bidra till hållbara transporter genom
• lobbyaktiviteter kopplat till TEN-T och deltagande i EU:s korridorsforum
• bevakning av initiativ kopplat till hållbar mobilitet

2. Arbetsmarknad/kompetens
Inför 2021 har ägarna visat på en fortsatt önskan om att tillföra ett internationellt
perspektiv till kompetensförsörjningsarbetet på hemmaplan. Det gäller bland annat
frågor gällande livslångt lärande, samverkan mellan utbildning och arbetsliv, strategisk
kompetensplanering och ungas inträde på arbetsmarknaden. Dessa frågor är prioriterat
för många europeiska aktörer och därför stöttar EU-kommissionen regioner till
europeisk samverkan för gemensamma lösningar till kompetensbrist
Egen bild

Då Erasmus, programmet för livslångt lärande, ökar i budget samtidigt som
socialfondens budget kan minska så kan det vara intressant för SBHSS ägare att
undersöka möjligheter att tillgå EU:s konkurrensutsatta finansiering. Tröskeln för
tillgång till Erasmus finansiering är bedömningsvis låg jämfört med många andra
rådande kompetensbehov i regionen och komma med egna idéer till europeiska projekt
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och partnerskap. Särskilt aktuellt är kompetenser kopplat till EU:s gröna giv och
digitalisering, där Erasmus finansiering kan användas för insatser i våra gröna eller
digitala näringar.
Mål för SBHSS under 2021
Att förbereda ägarna på att kunna använda europeiska verktyg för
kompetensförsörjning genom att:
• analysera relevanta EU-program, synergier dem emellan och kopplingar till
ägarnas arbete med smart specialisering

3. Tillväxt och innovation

Egen bild

Småland-Blekinge-Hallands forsknings- och innovationsengagemang på Brysselarenan
kan, i sin enklaste form, innebära att man försöker styra finansiering
(sektorsprogrammen) till våra medlemmar där möjligheten att konkurrera om
europeisk medfinansiering är som störst. SBHSS styrkor kan utgöra en viktig länk i
framväxten av europeiska värdekedjor, till exempel inom gröna näringar och
digitalisering, vilket har stor betydelse för att stärka den egna regionens kapacitet och
konkurrenskraft. Smarta specialiseringsstrategier utgör en viktig arbetsmetod för att
öka resurserna för prioriterade utvecklingsområden. Program som Horisont Europa,
Digitala Europa och Erasmus är en betydelsefull finansieringskälla vid sidan av de
traditionella strukturfondsprogrammen och bedöms få en ökande vikt för det regionala
utvecklingskapitalet.
Mål för SBHSS under 2021
Att marknadsföra SBHSS kompetenser och öppna dörrar till europeiska samarbeten
för våra medlemmars kunskaps- och innovationsmiljöer genom att
• profilera SBHSS kompetenser i Brysselbaserade nätverk

4. Hälsa och vård

Källa: RFKL

De utmaningar som vi möter kopplat till hälsa och vård, delar vi med övriga Europa. Det
finns därför anledning att samarbeta kring dessa utmaningar, vilket EU stöttar via olika
initiativ och med finansiering. Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden
beslutade 2017 att inleda ett gemensamt projekt för att utveckla nära vården på
hemmaplan genom att utbyta erfarenheter med andra europeiska regioner. 2020
utvecklades samarbetet till SBHSS hälsoplattform, i syfte att skapa mer effektiva
strukturer för lärande och aktiviteter kopplat till den europeiska arenan. Vid sidan av
detta arbetar även flera regioner med att främja innovationskluster på hälsoområdet.

Verksamhetsplan 2021

Sida 06

Efter ett år med fokus på att etablera strukturer och genomföra första
lärandeaktiviteter inom hälsoplattformen, avser man nu gå vidare i en mer aktiv fas.
Detta kommer innebära ytterligare lärandeaktiviteter tillsammans med andra regioner,
men även undersöka närmre vilka möjligheter som finns i EU:s program 2021–2027.
Mål för SBHSS under 2021
Att verkställa utdelat uppdrag om nära vård genom att:
• fortsätta utveckla hälsoplattformen
• genomföra erfarenhetsutbyten i linje med plattformens prioriteringar 2021
• bevaka och analysera möjligheter för programperioden 2021–2027

5. Gröna näringar, bioekonomi

Egen bild

Gröna given är en av de högst prioriterade satsningarna för von der Leyenkommissionen. Den ses som en tillväxtstrategi och sätter ramarna för EU:s åtgärder
kopplat till klimatutmaningen de kommande åren. Genomförandet av gröna given är
därmed central för SBHSS arbete kopplat till grönanäringar och bioekonomi. I
bioekonomin används förnybara biologiska resurser och avfall till biobaserade
produkter, tjänster och energi, från land och hav. Kopplingen till cirkulär ekonomi är
numera tydlig – ett hållbart samhälle förutsätter både att bioekonomin är cirkulär och
att den cirkulära ekonomin är biobaserad.

Utifrån kompetens och kapacitet på hemmaplan samt aktualitet på europeiska arenan,
utgår Småland-Bleking-Hallands ägares intressen 2021 framför allt från styrkor
kopplade till skog, livsmedel, hållbart byggande och cirkulär ekonomi. De aktiviteter
som ska genomföras omfattar både marknadsföring av kompetenser och
policypåverkan. Hållbart byggande i trä är ett underområde där Brysselkontoret
kommer fortsätta stötta Smart Housing Småland, som är en nyckelaktör i arbetet. Även
ägarnas arbete med att ta fram eller genomföra regionala skogsstrategier kan gynnas
av aktivitet på den europeiska arenan.
Mål för SBHSS under 2020
Att profilera våra regioner på EU-arenan så att vi kan påverka EU-policy och skapa
utvecklingsmöjligheter genom att:
• marknadsföra den regionala kompetensen för att SBHSS genom att lyfta goda
regionala exempel i relevanta europeiska nätverk
• bidra till att skapa goda förutsättningar för omställningen till ett fossilfritt
samhälle och hållbart tillväxt genom policybevakning och -påverkan
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6. Europaforum

Egen bild

Europaforum-konferensen startades på uppdrag av styrgruppen 2016 med syftet att
öka EU-kompetensen hos aktörerna i våra län. Fjärde upplagan av Småland-BlekingeHallands Europaforum ställdes dessvärre in 2020 på grund av Coronakrisen. Däremot
ordnade de svenska regionkontoren i Bryssel (Svereg) under hösten en gemensam
online-konferens som belyste aktuella teman på EU-arenan. I skrivande stund är det
högst osäkert om det går att genomföra Europaforum under 2021. Svereg avser dock
att erbjuda nya online-baserade konferenser under 2021.
Mål för SBHSS under 2021
Att, om Coronasituationen tillåter, genomföra Europaforum för att informera,
diskutera och förankra det europeiska arbetet genom
• presentationer som visar hur våra regioner och dess aktörer påverkas
• arrangemang av dialogfora för både politiker och tjänstepersoner i anslutning
till konferensen (SBHSS styrgruppsmöte och ägarnas möte med EU-samordnare
från den lokala nivån)

Framåtblick
Inför 2021 ser det ut som om vi har färre osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till än tidigare
år. Brexitförhandlingarna verkar gå mot någon form av avslut och förhandlingarna kring
EU:s långtidsbudget tycks snart vara i hamn. Förvisso medför de utdragna
budgetförhandlingarna att EU-programmen startar med en försening, men en ny
spelplan med nya möjligheter är likväl på plats för våra ägare under de kommande åren.
Källa: Pix Abay

Medan möjligheterna att påverka programutformningen på europeisk nivå minskar,
ökar betydelsen av den svenska implementeringen av EU-program och tillhörande
strategier (RIS3). Dialogen med vår nationella nivå är i detta sammanhang avgörande
och EU betonar vikten av regional involvering. Det gäller till exempel användningen av
EU:s Coronarelaterade stödpaket Next Generation EU. I synnerhet då mycket talar för
att strukturfondernas andel av det regionala utvecklingskapitalet minskar framöver.
Ledorden från EU-kommissionens sida inför 2021 är grön och digital omställning. I
övrigt betonas ett stort behov av att höja innovationsgraden i samhället för att kunna
upprätthålla vårt europeiska välstånd. Vi märker det till exempel när EU-medel i allt
större utsträckning knyts till innovation oavsett tematiskt område. EU-kommissionen
har tagit flera initiativ för att underlätta samarbete och knyta samman regioners
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kompetenser över gränser till en helhet större än summan av varje enskild kompetens.
Den nya programperioden handlar således i hög grad om att öppna dörrar till europeisk
samverkan för aktörer i regionens innovationssystem och att fokusera på de
möjligheter som länkar bäst till våra medlemmars prioriteringar och styrkor.
Framgångsrikt regionalt arbete på EU-arenan med nya förutsättningar påverkas av
SBHSS ägares kapacitet att aktivera smart specialisering (RIS3) för att uppfylla EUkommissionens strukturfondskriterium om åtgärder för internationellt samarbete. Att
synliggöra och marknadsföra regionens kompetenser blir därför allt viktigare för den
regionala nivåns förmåga att kunna ta del av europeiskt kapital för investeringar.
Att aktiviteter, finansiering och fler aktörer än innan allt mer knyts till prioriteringar och
strategier betyder att ett större innovations- och koordinationsansvar läggs på regioner
som en del av det regionala utvecklingsansvaret. För att framgångsrikt fortsätta ta del
av EU:s forskningsmedel, kommer lärosäten i ökande grad behöva bidra till och beakta
regionala prioriteringar och styrkeområden. På samma sätt behöver regionerna i
ökande grad inkludera lärosätenas styrkor i sina RIS3-prioriteringar. Det medför att
vikten av samverkan mellan våra regioners aktörer blir allt betydelsefullare.

Småland Blekinge Halland South Sweden
Budget och medlemsavgifter 2021

Förslag till styrgruppen 2020-12-10
Budget

Prognos

2021

2020

(kr)

(kr)

Medlemsavgifter 2020
not

INTÄKTER OCH BIDRAG
Region F-G-H-K-N län
Lärosäten F-G/H-län
Balanserat från fg års resultat

3 933 824
222 564
0

3 860 476 1
218 414 2
-63 726 5

Summa intäkter

4 156 388

4 015 164

KOSTNADER OCH BIDRAG
Administration
Personal i Bryssel
Administrativ personal Kalmar
Resekostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader kontoret
Medlemsavgifter

2 909 000
168 000
150 000
650 000
249 388
30 000

2 886 000 3,4
165 000
80 000
636 000
219 164
29 000

Summa kostnader

4 156 388

4 015 164

0

0

RESULTAT

Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg

Jönköping University
Linnéuniversitetet

1. Den årliga avgiften som debiteras regionförbunden beräknas från ett grundbelopp på 3 300 000 kronor på 2016 års nivå.
Från och med 2017 indexeras beloppet och är uppräknat med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting).
LPIK för budget 2021 är 1,9% enligt SKR´s planeringsförutsättningar.
Den gemensamma summan fördelas med en fast del om 25% och en rörlig del om 75 %.
Den rörliga delen beräknas utifrån regionernas respektive invånarantal per 1 januari året före budgetåret.
2. Lärosätenas avgift utgör 100 000 kronor per huvudman verksamhetsåret 2016. Från och med 2017 indexeras beloppet
och är uppräknat med LPIK.
3. Kostnaden avser löner och andra personalrelaterade kostnader för kontorschef och handläggare.
4. Lärosätena anpassar sin bemanning efter behov och ett gemensamt bemanningsschema. Lärosätena ser det som angeläget
att vara närvarande vid kontoret i god utsträckning. Lärosätenas bemanning sköts av personal som är anställd av respektive lärosäte.
Löne- och driftskostnader för lärosätenas bemanning av Brysselkontoret ingår i lärosätenas egen ekonomi och redovisas inte här.
5. Prognosen för 2020 beräknas vara nära ett nollresultat. I förslaget och räknas inte balanserat resultat från 2020 med.
Utfallet 2020 föreslås balanseras till 2021 enligt tidigare års modell, och på så sätt tillföras kommande års räkenskaper.

Medlemsavgift Medlemsavgift
2021 (kr)
2020 (kr)
556 018
550 670
954 658
929 495
1 019 191
1 000 118
751 395
740 617
652 562
639 576
3 933 824
3 860 476
111 282
111 282
222 564

109 207
109 207
218 414

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-10
Styrgrupp för SBHSS

§ 32

Ärendenummer RUN 2020/567

Verksamhetsplan och budget 2021, Småland Blekinge
Halland South Sweden - Brysselkontoret
Styrgruppen föreslår att respektive huvudman godkänner verksamhetsplan
och budget för Småland Blekinge Halland South Sweden 2021.
Bakgrund
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig verksamhetsinriktning
som gäller fyra år och planen för det kommande året. Verksamhetsplanen för
2021 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECDstudier i regionerna, regionala utvecklingsstrategier och regionplaner,
Brysselkontorets omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje
region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas
strategiska dokument.
Därutöver ges även utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet
på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen.
--Föredragning av

Sven Kastö, kontorschef
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2020
2. Verksamhetsplan 2021
3. Budget 2021
Protokollsutdrag till: Medlemsorganisationer i Småland Blekinge Halland
South Sweden - Brysselkontoret

Jönköpings län
LÄNSSPECIFIKT DOKUMENT 2021
Under verksamhetsåret 2021 prioriteras följande områden ur ett europeiskt perspektiv:

Internationellt samarbete




Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder
Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
Samverka för internationalisering

Kompetensförsörjning och utbildning




Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser
Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och
hållbar tillväxt
Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv. Etablera
jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande.

Samhällsbyggande och tillgänglighet


Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg.

Livsmiljö och attraktivitet



Utveckla attraktivt kultur och fritidsutbud som präglas av mångfald samt attraktiva
besöksmål i både stad och landsbygd.
Driva hållbar digital utveckling

Innovation och företagande






Smart specialisering
Smart Housing Småland
Bioekonomi och Green Tech
Livsmedelsstrategi
Ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020

Hälso- och sjukvård


Gemensam SBH plattform

Internationellt samarbete
Mål: 2035 ska Jönköpings län vara ett internationellt
konkurrenskraftigt län
I den regionala utvecklingsstrategin och i organiseringen hos Regional Utveckling är det
internationella arbetet både ett eget och ett tvärsektoriellt område. För länets utveckling, både det
offentligas och näringslivets, är det viktigt med internationellt samarbete för att lära av andra, dra
nytta av varandras likheter och olikheter, för att hitta nya marknader och kompetens. För att länet
ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte
och anpassning till de globala förutsättningarna. För länets utveckling är det också av stor betydelse
med direktinvesteringar, nyetableringar och en ökande export.

Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten med andra län i Sverige. Tillsammans med
Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Blekinge samt Jönköping University och
Linnéuniversitetet drivs det gemensamma Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel om
EU:s ramprogram och hur de kan användas i Sverige.

Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i relativt låg utsträckning ta del av de
sektorsprogram som finns för att EU:s gemensamma sammanhållningspolitik ska bli verklighet.
Nyttjandet av ERUF-medel och ESF-medel är, sett till projekt verksamma i länet inom Småland
och Öarna, relativt god. För att öka potentialen både vad gäller nyttjande och effekt behövs ökad
samverkan, nya aktörer som kan och vill driva projekt samt, inom vissa områden, ett ökat
regionalt ledarskap. Detta blir inte minst viktigt inför den nya programperioden. Förutsättningar
behöver skapas för att initiativ, inte minst inom strukturfonderna, på sikt ska kunna växla upp i
EU:s olika sektorsprogram. Det behövs också en större medvetenhet om de transnationella
programmen och strategierna som Interreg och Östersjöstrategin och fler aktörer behöver
stimuleras att delta i ramprogrammet för forskning och innovation.
När det gäller användandet av Erasmusprogrammet har Jönköping University (JU) varit
framgångsrika i att söka, och beviljas, medel för student- och personalmobilitet. Inför nästa
programperiod 2021-2027 kan arbetet med Erasmus utvecklas och vidgas för att nå en ännu
större rörlighet bland studenter och anställda inom Jönköping University. Att följa utvecklingen
av European Unversities Inititiative är av strategiskt intresse för JU i närtid. Även länets
naturbruksskolor som drivs av Region Jönköpings län på uppdrag av länets kommuner arbetar
med internationellt arbete exempelvis genom Erasmus.
Aktiviteter:
 Etablera nätverk som möjliggör internationella partnerskap (både vad gäller strategisk
samverkan och matchningsfunktion). Detta arbete är tvärsektoriellt och återkommer
nedan inom varje utvecklingsområde
Mål: Ökande till antal 2021-2025

Påbörja kartläggning av utvecklingsområden som på sikt kan hämta
kraft i EU:s ramprogram. Detta arbete är tvärsektoriellt och har, förutom koppling till

den regionala utvecklingsstrategin, en nära koppling till forskningsområden inom
akademin.
Mål: En kartläggning som på sikt leder fram till minst tre initiativ inom EU:s
sektorsprogram under perioden 2021-2025
Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete, Regional utveckling
JU: Erik Eliasson, Grants Office Manager, Internationella Kontoret
Önskat stöd från Brysselkontoret
 Hjälp med att hitta nätverk utifrån sakfrågor och behov.
 Genomlysning på europeisk nivå utifrån några valda fokusområden med potential att
växla upp inom EU:s ramprogram

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
Samtidigt som globaliseringen skapar stora möjligheter, medför den också att förutsättningarna
för företag och branscher snabbt kan förändras. Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av
främst sociala medier sprids uppfattningar, trender och rörelser snabbt och får omedelbart stor
global påverkan. Den pågående pandemin har förändrat den internationella spelplanen och kan
troligen komma att medföra instabilitet under en längre tid. I det internationella arbetet krävs
lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags värdegrund och ansvarstagande när det gäller
mänskliga rättigheter, produkter och processers hållbarhet samt arbetsmiljö och
arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för konsumenters val och allmänhetens syn på ett
företag. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny
information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i
allt högre grad är globala.
Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av andra kan det offentliga, näringsliv och
civilsamhälle dra nytta av varandras likheter och olikheter för att hitta nya marknader och
kompetens. För att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan och
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala förutsättningarna.
Aktivitet:
 Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar av Brysselkontoret i syfte att
underlätta för företag att hitta nya marknader och kompetens samt anpassa sina
erbjudanden på marknaden
Mål: Ökande. Årliga insatser klart 2024
Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Patrik Kinnbom, sektionschef innovation och företagande, Regional utveckling
RJL: Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete, Regional utveckling
Önskat stöd från Brysselkontoret
 Omvärldsbevakning och dialog med fokus på globala värdekedjor ur ett regionalt
perspektiv på en europeisk arena.

Samverka för internationalisering

I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre grad inte bara med resten av Sverige, Norden och
Europa – utan med resten av världen. Internationellt samarbete är därför viktigt för att
Jönköpings län ska kunna möta de utmaningar som samhället står inför.
Denna utveckling skapar möjligheter men kräver också en stark samordning mellan olika aktörers
– inte minst internationaliserings- och exportfrämjande aktörers insatser för att positionera länet
och dess företag på den globala kartan. Förmåga att jobba värdegrundsbaserat och hållbart med
örat mot marken är en stark konkurrensfördel i det globala näringslivslandskapet.
Jönköping University är en viktig del i Jönköpings läns internationella attraktivitet. Högskolan har
en stark internationell profil och flertalet utbildningar erbjuder undervisning på engelska vilket
bidrar till en hög grad av internationella studenter som väljer att bosätta sig i länet under sin
studietid. Den internationella profilen lockar även utländsk kompetens i form av forskare till
länet. Jönköpings län måste se detta som en möjlighet att skapa internationella perspektiv inom
fler områden med Jönköping University som en viktig motor för utveckling.
Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande internationellt samarbete som på olika sätt
bidrar till utvecklingen inom organisationen och länet men också till utvecklingen i andra länder
och därmed stödjer arbetet med Agenda 2030. Globaliseringen innebär att internationalisering
kommer att bli allt viktigare inom hälso- och sjukvården för att klara välfärdsutmaningen.
Aktivitet:
 Etablera välfungerande samverkan för att främja internationalisering i länet
Mål: Modeller etablerade, pågående 2020-2024
Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete, Regional utveckling
JU: Karin Hermansson, avdelningschef internationella kontoret
Önskat stöd från Brysselkontoret
 Vara ett stöd ur ett EU-perspektiv när vi tillsammans med länets olika aktörer skapar
samverkan för att främja internationalisering i länet.

Utbildning och kompetensförsörjning
Mål: 2035

säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i
Jönköpings län genom det livslånga lärandet
Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser
Kompetensförsörjning är ett långsiktigt prioriterat område för att kunna attrahera, behålla och
utveckla kompetenser, i syfte att säkerställa en välfungerande arbetsmarknad och olika
samhällsfunktioner av hög kvalitet. Trots att coronapandemin medfört en högre arbetslöshet och
att många blivit permitterade kommer näringsliv och offentlig sektor att långsiktigt ha behov av
personer med rätt kompetens. Den ökande digitaliseringen kommer att ställa krav på nya och
fördjupade kompetenser. Före coronapandemin fanns det en stor arbetskraftsbrist. Den kommer

inte att försvinna i och med pandemin. En fortsatt förväntad kompetensbrist måste mötas med
en bättre matchning samt goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Region
Jönköpings län, länets kommuner, arbetsmarknadens parter och övriga utbildningsaktörer kan i
en god samverkan etablera välfungerande strukturer för utbildning och kompetensutveckling som
attraherar, behåller och utvecklar kompetenser samt höjer utbildningsnivån i länet.
För att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är det särskilt viktigt att stärka möjligheten till
livslångt lärande. Kommunala lärcenter kan utgöra centrala och viktiga
kompetensförsörjningsnoder där kommunal vuxenutbildning inklusive regionalt yrkesvux,
yrkeshögskoleutbildning, folkbildning och högskoleutbildning erbjuder rik tillgång till utbildning
och kompetensutveckling. Genom digitaliseringens möjligheter kan det livslånga lärandet vid
dessa lärcenter stärkas väsentligt.
För att ytterligare stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet måste arbetet med validering
prioriteras. Länets företag måste utveckla sin förmåga att attrahera och anställa högutbildade, dels
genom utökad samverkan med Jönköping University, men också genom att rekrytera
högutbildade från andra delar i landet. Långsiktigt är länet i stort behov av fler högteknologiska
företag och kunskapsintensiva tjänsteföretag. Förmågan att attrahera, behålla och utveckla
kompetenser förutsätter också att länet kan erbjuda förskola, utbildning samt vård och omsorg av
hög kvalitet. Det måste också finnas god tillgång till boende, kultur- och friluftsliv,
kommunikationer, infrastruktur och föreningsliv.
Fokus
 Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval och uppnår en godkänd gymnasieexamen.
 Fler gör icketraditionella programval i syfte att bryta könssegregeringen på
arbetsmarknaden.
 Det finns tillgång till flexibla utbildnings- och kompetensförsörjningsmöjligheter i länets
alla kommuner.
 Det finns fler medel- och högteknologiska företag i länet.
 Det finns fler kunskapsintensiva tjänsteföretag i länet.
 Det finns fler personer med utländsk akademisk kompetens i länet.
Planerade aktiviteter
 Erfarenhetsutbyte med andra regioner i Europa vad gäller att attrahera, utveckla och
behålla kompetenser.
 Erfarenhetsutbyte med andra regioner i Europa vad gäller kompetensförsörjning,
validering och livslångt lärande.
 Identifiera vilka möjligheter som finns vad gäller program, plattformar, erfarenhetsutbyte
genom olika sektorsprogram, exempelvis Erasmus+.

Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för
integration och hållbar tillväxt

Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analyseras. Prognoser om kompetensbehov på kort
och lång sikt utgör underlag för kompetensförsörjningsinsatser. I en god dialog och samverkan
mellan arbetsmarknadens parter och olika utbildningsanordnare kan dessa synliggjorda
kompetensbehov tillgodoses genom olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser.
Dialogen och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och länets olika utbildningsaktörer ska
säkerställas genom etablerandet av systematiska och strukturerade samverkansmodeller.
För att lyckas med en välfungerande matchning måste också effektiva strukturer för validering
etableras. Det handlar framför allt om att tydliggöra de olika branschvisa valideringsmodeller som
redan finns på plats, samt säkerställa hur dessa etablerade valideringsmodeller kan leda till
konkreta kompetensutvecklingsinsatser.
Fokus
 Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens
på kort och lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser.
 Etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå.
 Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda
valideringar.
Planerade aktiviteter
 Erfarenhetsutbyte med andra regioner i Europa vad gäller analys- och prognosarbete.
 Även erfarenhetsutbyte med andra regioner i Europa vad gäller validering.
Mål: Arbete påbörjat inom kompetensförsörjning med ett internationellt fokus.

Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv.
Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande.
Allt för många människor står idag utanför arbetsmarknaden och riskerar därmed att hamna i ett
utanförskap. Grupper som står utanför arbetsmarknaden är i huvudsak unga som av olika skäl
inte avslutat gymnasiet, nyanlända som ännu inte behärskar svenska språket, utlandsfödda
kvinnor med kort utbildningsbakgrund, personer som socialt slagits ut av något skäl och personer
med en funktionsvariation som bedöms påverka arbetsförmågan på något sätt.
För att klara arbetskraftsförsörjningen behöver alla länsinvånares potential tas tillvara och få en
plats på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. För ungas tillträde till arbetsmarknaden är
det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan. För
nya svenskar är det viktigt att de får tillgång till en väl fungerande SFI-undervisning samt
utbildningsinsatser som leder till en etablering på arbetsmarknaden.
Det måste finnas utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som möter alla individer på den
nivå de befinner sig på. På så sätt tillvaratas allas potential. Det är också viktigt att
arbetsmarknadens parter tillsammans säkerställer ett inkluderande arbetsliv, som utifrån vars och
ens förutsättningar tar tillvara alla människor potential. Ett inkluderande arbetsliv är en viktig
faktor i detta. Vi har inte råd med att individer som har en förmåga att bidra står utanför
arbetsmarknaden. Gemensamma lösningar och insatser bör implementeras som underlättar för

alla individer att få tillgång till utbildning, arbete och möjlighet att stanna kvar på
arbetsmarknaden.
Kunskap och kompetens är nyckelfaktorer för länets långsiktiga utveckling, tillväxt och
hållbarhet. Det är av stor vikt att näringsliv och offentlig sektor har möjlighet till en god
kompetensförsörjning. Därför måste utbildning och kompetensutveckling finns tillgänglig för alla
individer som har ett behov av mer kunskap och kompetens. För att tillgodose ett livslångt
lärande är det också viktigt att det finns förutsättningar till utbildning, kompetensutveckling och
omskolning i alla livets skeenden. Fungerande samverkansmodeller för utbildning och
kompetensutveckling måste därför etableras i alla länets kommuner. Det ska finnas
kompetensförsörjningsarenor där arbetsmarknadens parter och alla relevanta
utbildningsanordnare kan mötas till dialog och samverkan i syfte att ge alla länets invånare reella
möjligheter till ett livslångt lärande. Kommunala lärcentra kan här spela en stor och viktig roll för
att stärka det livslånga lärandet. Det ska vara en fysisk plats som samtidigt nyttjar digitaliseringens
rika möjligheter. Vid dessa lärcentra återfinns den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolor,
studieförbund, yrkeshögskoleanordnare samt högskolor.
Fokus
 Bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt hög sysselsättning.
 Öka övergången till arbete för de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och
därvid särskilt uppmärksamma integrationsperspektivet i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.
Planerade aktiviteter
 Erfarenhetsutbyte med andra regioner i Europa vad gäller att utveckla ett inkluderande
arbetsliv.
Mål för utbildning kompetensförsörjning: Att under 2021 lägga grunden för ett ökat
internationellt fokus inom området kompetensförsörjning med start 2021.
Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Thomas Strand, sektionschef Utbildning och kompetensförsörjning
Önskat stöd från Brysselkontoret
 Identifiera vilka möjligheter som finns vad gäller planerade aktiviteter inom området
Utbildning och kompetensförsörjning.

Samhällsbyggande och infrastruktur
Mål: Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft år 2035

Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings län har mellan de tre storstadsregionerna är
en strategisk tillgång. Jönköpings län kan vara ett nav när det kommer till transport och
infrastruktur. För att ytterligare stärka den potentialen behöver länet arbeta för en ökad
tillgänglighet för arbetspendling och transporter inom länet. I och med höghastighetsbanan som
planeras med Jönköpings län som ett viktigt nav med tre stationer, kommer länets möjligheter till
tillväxt och attraktivitet att öka. Internationella jämförelser visar att tillväxten kring en
höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 mils radie, vilket skulle omfatta större delen av södra
Sverige. Länets samtliga kommuner kommer att gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar
för regionala höghastighetståg kommer att utvecklas.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem.
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka
kopplingen mellan stad och land och att skapa förutsättningar för företag och
kompetensförsörjning. Den strategiska plats som Jönköpings län har mellan de tre
storstadsregionerna är en stor fördel som måste tas tillvara på genom att säkerställa en god
infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt transportsystem.
Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är helhetssyn och
sektorsövergripande samordning. Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional
tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö och energi, fysisk planering,
kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur och
kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Att vägar och järnvägar har en bra standard och knyter samman platser dit människor vill resa,
och att bredband finns som gör det möjligt att använda internet, är viktigt för alla delar av
samhällsutvecklingen.

Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg.
Genom samverkan inom och utanför regionen ska aktörerna i länet verka för att en
höghastighetsbana kommer till stånd.
Länets invånare och besökare ska i framtiden ges möjlighet att resa med höghastighetståg för att
kunna ta sig snabbt, hållbart och säkert inom landet men även till andra länder.
Detta öppnar upp för en utökad arbetsmarknadsregion som kan bidra till tillväxt i regionen
genom ökat kompetenstillförsel till företagen. Fler bostäder kan byggas i områden som blir
attraktiva med kortare restider.
Genom att kapacitet frigörs på den befintliga stambanan kommer godstrafiken öka vilket leder till
både ökad tillväxt och minskad klimatbelastning.
Planerade aktiviteter:
 Fortsatt planera möten med kontaktade regioner för erfarenhetsutbyte kring
höghastighetsjärnvägar (Tyskland och Frankrike).
Mål: Fortsatt utbyte med intressanta partners i EU. Huvudsakligt fokus för Jönköpingsregionen
ligger för 2021 på erfarenhetsutbyte kring höghastighetsjärnvägar, EU:s TEN-T system,
multimodala transporter och citylogistik.
Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Erik Bromander, sektionschef Samhällsbyggnad och infrastruktur

Önskat stöd från Brysselkontoret
 Fortsatt erfarenhetsutbyte med andra regioner i Europa vad gäller förstärkt samhällsnytta
genom höghastighetståg.
 Bevakning av transportsystem- och logistikaktiviteter.
 Bevakning inför revidering av TEN-T systemet.

Livsmiljö och attraktivitet
Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa
upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med
kompetens, som driver företag och som investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger
möjligheter att kombinera ett bra boende med bland annat arbete, service, omsorg och fritid. En
livsmiljö som lockar människor till sig attraherar snart ännu fler. För att vara ett attraktivt län
behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och nationella
aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som människor vill
leva, bo, besöka och driva företag i, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund i övrigt.
Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när arbetet sker tillsammans
människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad,
kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö. Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla bidrar till
inkludering, sammanhållning, attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och inte minst turism.

Utveckla attraktivt kultur och fritidsutbud som präglas av mångfald samt
attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd.
Region Jönköpings län kommer framåt att se över arbetet inom detta område med mer specifikt
fokus och aktiviteter utifrån den regionala utvecklingsstrategin och dess handlingsplan som är
under framtagande.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det
handlar om faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av
avgörande betydelse om det finns tillgång till konserter och andra typer av kulturevenemang i
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort (mindre tätort eller landsbygd).
Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande befolkning ska
uppleva länet som attraktivt. Det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer.
Det offentliga behöver bidra till att stödja civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett rikt
och varierat utbud av fritidsaktiviteter och länets infrastruktur behöver i högre grad stödja
möjligheterna att ta sig till kultur och fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna och för
besökande och turister.

Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, allt ifrån historiska platser och miljöer. Länets
alla besöksmål har därmed stora möjligheter att både erbjuda länsinvånarna en berikande och
varierad fritid men också att locka turister och andra besökare till länet - en viktig
attraktivitetsfaktor även för länets invånare. Det finns även många aktörer så som föreningar och
kommuner som bidra med rikt utbud av evenemang som lockar till sig deltagare och besökare
utanför länsgränsen.
OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län har fokuserat för lite på attraktivitet för de
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta till länet. Rapporten är en viktig signal om
nuläget, länets aktörer bör se det som en möjlighet och positiv utmaning till att utveckla kultur
och fritidsutbud samt besöksmålen.

Driva hållbar digital utveckling
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter att
möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Den pågående urbaniseringen
innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska utvecklingen kan
skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och
omsorg. Sammanhållen digital service som baseras på samverkande processer och gemensamma
lösningar innebär att välfärden kan erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov och
livshändelser. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett
effektivt sätt – till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda
miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i
en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på innovationskraften och på de
tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling
bygger i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Nationella bredbands och digitaliserings strategier ligger till grund för regionens framtida strategi.
Aktivitet:
 Skapa mer kunskap gällande innehåll i Kreativa Europas nya programperiod 2021-2017
Mål: Aktivt söka bidrag inom kulturella och kreativa näringar.
 Samordna och kartlägga länsövergripande projekt som driver digital hållbar utveckling
Mål: Plan för hur vi tar vara på projektens utfall efter projektslut.
 Skapa samsyn i vårt arbete inom Necstour
Mål: Plan framtagen för vad vi vill samverka krig i nätverket Necstour
Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Ante Jankovic, sektionschef Livsmiljö och attraktivitet
Önskat stöd från Brysselkontoret
 Information, dialog och samverkan i samband med arbetet i Necstour
 Kunskapshöjning kring sektorsprogram med fokus på kulturella och kreativa näringar
t.ex. Kreativa Europa och på digitalisering t.ex. Digitala Europa samt arbetet med
europeiska digitala innovationshubbar.

Innovation och företagande
Mål: 2035 ska Jönköpings län vara en långsiktigt hållbar och
innovativ tillväxtregion
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet
att vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön, bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett
näringsliv där människors olika kompetenser är ovärderliga resurser och där tillgången på
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där goda förutsättningar för nyföretagande, en
mångfald av specialiserade tjänster och tillgång på välutbildad arbetskraft driver på tillväxt och
utveckling.

Smart specialisering
En förutsättning för att lyckas hänga med i den snabba utvecklingen där innovationer och nya
lösningar är avgörande för en fortsatt konkurrenskraft och attraktivitet. Jönköpings län kommer,
att fokusera på smart specialisering. Det handlar om att samla aktörer i regionen och skapa ett
tydligt fokus kring vilka styrkeområden länet har och utgå ifrån dessa för fortsatt utveckling och
innovation. Innovationsklimatet gynnas av att det finns en branschöverskridande samverkan.
Samtidig som länet har många utmaningar finns också många styrkor. Dessa kan utvecklas vidare
för att bli ännu starkare och genom synergieffekter bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och
tillväxt. Historiskt har Jönköpings län haft en stark industri som utgjort en stor del av det lokala
näringslivet och arbetsmarknaden. Industrin är fortsatt en viktig faktor för länet och industrins
utveckling är av yttersta vikt för en fortsatt konkurrenskraftig position när det kommer till såväl
nationell som internationell handel. En utmaning ligger i att locka till sig rätt kompetens.
Industriföretagen har idag svårt att nyanställa och det påverkar produktionen negativt. En ändrad
attityd till industrin är av yttersta vikt för att locka nästa generations medarbetare.
En stark entreprenörsanda har varit och är fortfarande starkt förknippat med Jönköpings län. Det
är en styrka för länet med den nyföretagaranda, tillväxtvilja och det engagemang som finns.
Samtidigt behöver entreprenörer och företagare få rätt förutsättningar att lyckas med sina idéer
och innovationer. Att fortsätta underlätta för företagare att införliva sina mål förutsätter en
fortsatt utveckling mot ett öppet och jämlikt innovationsklimat i hela länet.
Inom EU fokuseras nu inom allt fler områden på regionernas smarta specialiseringsstrategier.
I strategierna har regionerna identifierat dels de områden där länet redan upplever sig som
världsledande och har fortsatt framtida potential och dels de områden där länet har en relativ
konkurrensfördel jämfört med andra regioner och ambitionen att bli globalt konkurrenskraftigt.
Dessa områden utgör tillsammans inriktningen för smart specialisering. Områdena ska ha
potential att byggas på med närliggande branscher/näringar i en smart diversifiering/kluster som
bidrar till länet/regionens utveckling och tillväxt över tid.
Under arbetet med att revidera vår regionala utvecklingsstrategi har en process pågått för att
identifiera de områden som kan utgöra smart specialisering i Jönköpings län.
De sex områden som identifierats är:
1. Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
2. E-handel och logistik

3. Skogsnäring och träförädling
4. Besöksnäring
5. Livsmedel och livsmedelsförädling
6. Tjänstedesign
Dessa sex områden är de som, genom klusterutveckling och diversifiering, ska utveckla
Jönköpings län till den fjärde tillväxtregionen 2035. Perspektiven på denna utveckling ska vara
jämställt, smart och hållbart.
OECD har även de undersökt vilka områden de ser har potential att utgöra smart specialisering i
Jönköpings län och deras bedömning är att en integration av skogsnäringen, miljöperspektivet
och livsmedelsproduktionen utgör länets starkaste utvecklingspotential. De konstaterar också att
turismen ökar mest i Jönköpings kommun och att den innebär en potential för länets utveckling.
I kommande programperiod är smart specialisering ett ledande regionala verktyg för koordinering
av EU:s fonder, såväl som internationellt arbete på Brysselarenan för att ligga i pipeline till extern
finansiering (sektorsprogram) och arbeta målinriktat på Brysselarenan för att höja det totala
regionala utvecklingskapitalet.
Logistiksektorn, som bland annat ökar som en följd av en ökad E-handel, är en viktig del av
regionens näringsliv, är på många sätt konkurrensutsatt. Därtill kommer krav på minimering av
utsläpp och mer hållbara affärsmodeller. Genom att utnyttja dagens och morgondagens teknik
kan miljöpåverkan från sektorn minska, och därtill kan också konkurrensfördelar uppnås i ett
globalt perspektiv, genom att exempelvis implementera AI i rutt- och lastplanering. Jönköping
University är kunskapsgivare genom två professorer i ett projekt ägt av Science Park som
adresserar dessa frågor.
Branschöverskridande åtgärder inom området för Smart specialisering, som tillsammans kan
skapa nya affärsmodeller, tjänster och produkter, är speciellt identifierat inom områdena
Besöksnäring, Livsmedel- och livsmedelsförädling samt Tjänstedesign. Utvecklingsområdet här är
inom småskalig livsmedelsproduktion som genom insatser kan nå en ny kunskaps- och
teknologihöjd inom tjänster och produkter om det sker i samverkan mellan akademi, näringsliv
samt fler svenska och europeiska regioner, baserat på råvaror och kultur inom
livsmedelsproduktion. Sammantaget skulle detta kunna innebära ökad akademisk kunskap, fler
tjänster och arbetstillfällen inom besöksnäringen samt nya tjänster inom aktuella
specialiseringsområden.
Aktivitet:
 Ta fram en smart specialiseringsstrategi för Jönköpings län
Mål: Framtagen strategi under 2021
- Ta fram en förstudie kring akademisk gastronomisk utveckling inom småskalig
livsmedelsproduktion.
Mål: Framtagen projektplan under 2021 med koppling till länets livsmedelsstrategi
-Knyta samman kunskapare inom AI
Mål: Mera hållbara transporter med AI som möjliggörare.
Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Patrik Kinnbom, sektionschef Innovation och företagande
RJL: Anna Olsson, sektionschef hållbarhet (främst kopplingen till livsmedelsstrategin)

Önskat stöd från Brysselkontoret
 Dialog, kunskap och utbyte utifrån ett EU-perspektiv gällande smart specialisering och på
sikt hjälp med att koppla ihop länet med lämpliga kluster, samverkan och plattformar
utifrån den smarta specialiseringsstrategin.

Smart Housing Småland (SHS)
Arbetet med Smart Housing sker i samverkan med Region Kronoberg och Region Kalmar.
Region Jönköpings län kommer framåt att se över arbetet inom detta område med mer specifikt
fokus och aktiviteter utifrån den regionala utvecklingsstrategin och dess handlingsplan som är
under framtagande.
Fokus på hållbar byggd miljö stärks allt mer, vilket ökar intresset för byggande med trä och fokus
på de småländska industrigrenarna trähusindustrin och planglasindustri. Ökad konkurrenskraft
kan uppnås genom höjd forsknings- och innovationsförmåga. Smart Housing Smålands (SHS)
ska skapa förutsättningar för ett livskraftigt kluster som faciliterar, möjliggör och stimulerar
innovativ tillväxt inom trähus- respektive planglasindustrin samt hela det värdeekosystem i vilken
de ingår. Trä-/trähusindustrin och fönster-/planglasindustri i Småland domineras av små och
medelstora företag med låg företagsintern forskning och innovationsförmåga och behov av att
kunna säkra kompetensförsörjningen långsiktigt. SHS stödjer företagens utveckling av
innovationsförmåga och kompetensförsörjning genom insatser tillsammans med akademi och
institut. Indirekt stöds kompetensförsörjningsbehovet genom SHS arbete som syftar till ökad
attraktivitet i regionen.
Planerade aktiviteter (i samverkan):
 Att samverka med Region Kalmar län och Region Kronoberg inom bland annat Smart
Housing. Arbetet förstärks under 2021 av en förstudie med fokus på att skapa samverkan
inom länet med fokus på Hållbart byggande.

Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Patrik Kinnbom, sektionschef Innovation och företagande
RJL: Anna Olsson, sektionschef hållbarhet (främst med koppling till förstudien kring hållbart
byggande)
Önskat stöd från Brysselkontoret
 Omvärldsbevakning och utifrån denna dialog.

Bioekonomi och Green Tech
Arbetet med Bioekonomi sker i samverkan med Region Kronoberg och Region Kalmar.
Region Jönköpings län kommer framåt att se över arbetet inom detta område med mer specifikt
fokus och aktiviteter utifrån den regionala utvecklingsstrategin och dess kommande
handlingsplan.
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga tillväxtmarknader i världen. Den baseras på
förnybara naturresurser från mark, vatten och biologiskt avfall istället för fossila bränslen och
material. Den förser marknaden med både produkter och tjänster som mat, dryck, ren luft och
energi, ekosystemtjänster och klimatförbättrande produkter och tjänster. Bioekonomin ersätter

också produkter baserade på fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel, bioplaster, textilier
och bioläkemedel.
Bioresurserna finns huvudsakligen på landsbygd och i glesbygd och är en tillväxtnäring som kan
skapa förutsättningar för hela länet att leva och utvecklas. Jönköpings län har stora och goda
förutsättningar att utveckla bioekonomin. Bioekonomin baseras dock i hög grad på innovation
och av kunskapsintensitet. Jönköpings län har en omfattande och driven skogsindustri med en
omfattande och varierad förädlingsindustri. Det gör att vanliga råvaror i bioekonomisk industri,
så kallade skogsbiprodukter, finns tillgängliga, samtidigt konstateras att länet ligger efter när det
gäller att utveckla bioekonomin. Länet har fortfarande en relativt låg produktion av biogas även
om insatser görs för att skapa en ökad efterfrågan genom offentliga satsningar på biogasdrivna
fordon, återvinning, förnyelsebar energi, informationsteknologi, gröna transporter, elmotorer,
grön kemi, belysning, vatten, avlopp och sanitet m.m.
Avancerade biodrivmedel är en potentiell framtidssektor som dels kräver mer avancerad
industriell teknik och men som i större utsträckning utgår från avfall eller mer svårnedbrutna
råvaror, t.ex. skogsråvara. Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror som finns i stora
volymer och som har få andra användningsområden, exempelvis den cellulosarika stjälken av
sockerrör, majsstjälkar och -kolvar, skogsavfall som grenar och toppar men även halm, gräs och
energiskog. Målet är att det ska gå att producera större volymer biodrivmedel per hektar mark
och år och att mark som är för mager eller för fuktig för annan odling kan användas för odling av
energigröda/råvara, om fler grödor och bioråvaror kan användas i produktionen.
Som mest odlades ca 50 % mer mark i Sverige jämfört med idag. En stor del av den marken
används inte idag eftersom dess avkastning när det gäller livsmedel är låg. Här kan finnas en
potential att odla exempelvis energigrödor som dessutom kan bidra med andra miljövärden som
förbättrad vattenkvalitet, ökat skydd för djurlivet, viss kolinlagring i marken och ökad inhemsk
produktion av proteinfoder.
Skogen bidrar med både ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster.
Merparten av länets markyta täcks av skog, tillväxten är hög och länet har skogsområden med
helt unika naturmiljöer. Förutom produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till rekreation
har skogen också en viktig roll i energiomställningen och för att minska klimatpåverkan.
Länet har förutom en omfattande skogsnäring förädlingsindustri inom varierade områden. Länet
är bland annat ledande inom trähusbyggnation och känt för sin möbeltillverkning. Betydelsen av
trä som material ökar. Flervåningshus byggs av trä, träråvara används i ökad utsträckning för
produktion av textilier och materialutveckling av förpackningar och nya produktionsområden
utvecklas snabbt som glas och fiskfoder.
Produkter som baseras på trä har ett relativt lågt klimatavtryck, i synnerhet om de har en lång
livslängd, något som kommer att gynna exempelvis kvalitativa trämöbler. En konsumtionstrend
att i högre grad återanvända gamla/antika möbler vore eftersträvansvärd. Merparten av
bioenergin i Sverige, som i allt högre grad ersätter fossila bränslen, hämtas från skogen. Det
handlar framför allt om avverkningsrester och biprodukter från skogsnäringen i form av bland
annat bark och flis. Sedan 1990 har användningen av biobränslen ökat kraftigt i Sverige, vilket har
lett till att växthusgasutsläppen minskat med omkring 25 procent. Skogen tar samtidigt nästan
upp lika mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen från industrin, transporter och
energiproduktionen i Sverige. Ytterligare satsningar på skogsnäringen och dess varierade

förädlingsindustri är därmed av stor betydelse inte bara för dessa näringar utan också för
utvecklingen av en bioekonomi och för att klara utsläpps- och klimatmålen.
Planerade aktiviteter bioekonomi-nätverk SBHSS
 Följer till att börja med Region Kalmars arbete på Brysselarenan
Mål: Att ta fram ett förtydligande av vad Region Jönköpings län ämnar göra inom detta
område utifrån den regionala utvecklingsstrategin och dess kommande handlingsplan
Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Patrik Kinnbom, sektionschef Innovation och företagande
RJL: Anna Olsson, sektionschef Hållbarhet
Önskat stöd från Brysselkontoret
 Omvärldsbevakning och stöd utifrån denna vilket arbetas fram i dialog under 2021

Livsmedelsstrategi
Region Jönköpings län driver arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. Målsättningen med
den regionala livsmedelsstrategin är att bryta ner den nationella livsmedelsstrategin på regional
nivå genom att se till länets unika förutsättningar. Enligt den nationella strategin ska en
konkurrenskraftig livsmedelskedja skapas genom en produktionsökning som bidrar till en ökad
självförsörjningsgrad av livsmedel. Effekten av detta blir att sårbarheten i livsmedelskedjan
minskar. Den nationella strategin betonar att produktionsökningen ska ske på ett hållbart sätt och
bidra till att uppfylla relevanta miljömål.
I arbetet med den regionala livsmedelsstrategin har fem fokusområden med målbilder tagits fram:
produktion, innovation, göra affärer, attityder och självförsörjning. Dessa är framtagna i
samverkan med länets aktörer och producenter och beskriver de utmaningar och den
utvecklingspotential som finns i länet. Det är genom dessa fokusområden länet ska nå syftet med
den regionala livsmedelsstrategin och bidra till att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.
Mål för den regionala livsmedelsstrategin
Siktet för den regionala livsmedelsstrategin är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar
produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att
stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att
göra medvetna val.
Planerade aktiviteter:







Seminarier och träffar om klimatsmart produktion
Arbetsmarknadsdagar med fokus på livsmedelskedjan
Matrunda/gårdsbesök för aktörer och konsumenter
Relationsbyggande workshops för aktörer i livsmedelsbranschen
Speeddating och andra aktiviteter för att hitta nya samarbeten– restauranger/offentlig
sektor/butiker och producenter
Samverkan inom landet men även inom EU

Önskat stöd från Brysselkontoret:





Bevakning av utveckling inom livsmedelskedjan – ”from farm to fork”
Identifiering av samverkan inom fokusområdena.
Hjälp med att identifiera relevanta nätverk och plattformar inom EU.

Kontaktpersoner i Jönköpings län
RJL: Anna Olsson, sektionschef Hållbarhet

Ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020 & Horisont
Europa
Jönköping University har certifierats inom HR genom instrumentet HR strategy for research
(HRS4R). Denna certifiering stärker JUs möjligheter attraktivitet för internationella forskare. JU
är intresserade av aktiviteter såsom kommissionens informationsmöten dels kring olika program,
dels kring EU-projektadministration. Inom Horisont 2020 omfattade JUs intresseområden alla tre
pelarna spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar, liksom
temaområdena Science with and for Society m.fl. utanför pelarna. JU är även intresserade av
andra möjligheter, vilka kan bidra till att utveckla forskning och utbildning, JU mobiliserar 202021 för Horisont Europa och följer noga de nya utlysningar som kommer inom samma
temaområden som för H2020.
Följande områden har identifierats som viktigast för EU-samverkan:
 Forskarmobilitet och fellowships (t.ex. Marie Sklodovska Curie Actions)
 Alla områden inom Horizon 2020 och nu Horisont Europa, och i det senare fallet även
de nya synergierna som skall finnas mellan HEU och andra program såsom Erasmus +.
Här är återigen utvecklingen av European Universities Initiative av strategiskt intresse.
Fokusområden
Hälsa, vård och omsorg:
 Co-production, samskapande hälso- och välfärdsverksamheter
 En åldrande befolkning
 E-hälsa/Digitalisering av hälso- och välfärdsservice
 Frågor kopplade till migration och mångkulturellt samhälle
Lärande och kommunikation
 Skolbaserad forskning
 Livslångt lärande
 Barns behov av särskilt stöd – EDUCARE
 Digitala hjälpmedel som stöd för människors lärande
 Frågor kopplade till migration och mångkulturellt samhälle
Handel
 Entreprenörskap
 Familjeföretagande
 Digital handel
Teknik






Nya material
Transport och fordonsindustrin
Framtidens produktion och försörjningskedjor
Informatik och Datavetenskap, tillämpningar av AI

Planerade aktiviteter:
 JU kommer via KK-miljö SPARK att utveckla forskning, utbildning och samverkan med
näringslivet inom området kunskapsintensiv produktframtagning. Detta område är, som
OECD-rapporten även belyser, oerhört viktigt för regional utveckling eftersom det bidrar
till att öka kunskapsinnehållet i produkter och produktionsprocesser.
 Högskolan och RJL finansierar för närvarande ett par forskningsprojekt med tydligt
näringslivsfokus. Finansiering av ytterligare projekt kan bli aktuellt.
 Aktivt arbete i relevanta organisationer kopplade till områdena ovan med mål att
identifiera partners för projektet.
 Utvecklingen av Center for co-production har påbörjats.
 Ett Grants Office har skapats, i samarbete mellan RJL och JU, som ger råd och stöd vid
EU-ansökningar vilket resulterat i framförallt ett ökat antal ansökningar inom Horison
2020 varav 4 st H2020 projekt beviljats hittills under 2020.
 Under 2020 och 2021 fokuserar Grants Office på att med JUs Strategiska råd för
forskning och specifika forskningsgrupper identifiera relevanta HEU utlysningar inom
JUs forskningsområden, dels inom specifika Clusters i pelare 2, men även möjligheten att
söka MSCA Postdoctoral Fellowships och Doctoral Networks inom JUs fokusområden.
Kontaktpersoner i Jönköpings län
JU: Mats Jackson, prorektor JU
JU: Erik Eliasson, Grants Office Manager, Internationella Kontoret
RJL: Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete
Önskat stöd från Brysselkontoret:
 Bevakning av utveckling inom högskolans fokusområden listade ovan, samt inom
området smart byggande (kopplat till Smart Housing Småland) och kunskapsintensiv
produktframtagning (kopplat till KK-miljön Kunskapsintensiv produktframtagning), i
nära samarbete med ämnesexperter.
 Identifiering av projektmöjligheter inom fokusområden.
 Hjälp med att identifiera relevanta nätverk och plattformar i Bryssel i syfte att ingå
gemensamma forskningsprojekt inom ramen för H2020.

Hälsa – gemensam SBH plattform – fortsatt framväxt 2021
Hälsoplattformen har vid utgången av 2020 gjort sitt testår. Utvärderingen och förslag till fortsatt
samarbete kommer presenteras på styrgruppsmöte den 10 december
Bakgrund
2017 gav styrgruppen SBHSS i uppdrag att bättre nyttja den europeiska arenan för lärande kopplat
till medlemmarnas arbete med att utveckla nära vård. Efter en försenad uppstart etablerades en

arbetsgrupp under ledning av Region Jönköpings län och första steg i att genomföra uppdraget
togs. Under genomförande blev det tydligt att det för att kunna nyttja och tillgodogöra identifierade
möjligheter, krävdes ett mer långsiktigt och strukturerat arbete. Arbetsgruppen föreslog därmed att
etablera en SBHSS-plattform för hälsa, vilket styrgruppen biföll med krav om utvärdering efter ett
år.
Syfte och Mål 2020
SBHSS hälsoplattform startade januari 2020 och syftar till att bättre och mer effektivt nyttja
möjligheterna på den europeiska arenan, samt att bidra till ökat lärande medlemmarna emellan.
- Arbeta fram strukturer och principer för plattformen samt
- Att öka lärande medlemmarna emellan
Hälsoplattformen utgörs av en programgrupp som tar mer strategiska beslut, och en arbetsgrupp
som står för det löpande arbetet. Brysselkontoret är både administrativ samordnare och
plattformens förlängda arm i Bryssel. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsregionerna.
Mål 2021
 Vidgad samverkan med etablerade nätverk i Nederländerna och Italien
 Fortsatt fokus på hälsa och kroniska sjukdomar, nu med en nära koppling till det svenska
begreppet Nära Vård
 Framväxande ur hälsoplattformens involverade regioner en lärandeplattform i de
fokusområden som identifierats.

Uppföljning mål och indikatorer 2020
Mål 2020: etablera en gemensamplattform inom SBHSS i syfte att bidra till lärande och mer
effektivt nyttjande av den möjligheter på den europeiska arenan, samt genomföra aktiviteter enligt
årsplan.

Måluppfyllelse: God. Plattformen har etablerats och årsplan genomförts tills största del. Brister framför allt
gällande spridning och omsättning i verksamhet. Se rapport genomförda aktiviteter 2020, nästa sida.
Indikatorer
Antal gemensamma lärandeaktiviteter

Mål
3

Antal spridningsaktiviteter i Småland-Blekinge-Halland
Antal insatser på den europeiska arenan
Antal gemensamma underlag

3*5
3
3

Antal gemensamma möte

10

Kvaliteter som under året växt fram
Ingående parter upplever ett ökat gemensamt lärande

Utfall
3
(kunskapsunderlag
+ E-Rx2)
0
3
(finans,
kompetens,
kartläggning)
14

Omvärldskunskap som erhållits har ökat kännedomen i det egna systemet.
Strukturer för europeisk samverkan etableras
Sammanfattning
2020 med var ett år då pressen på hälso- och sjukvård varit särskilt stor. Detta har till viss del
påverkat även hälsoplattformens arbete och engagemang. Måluppfyllelsen har dock varit god.
- I enlighet med årsplan för 2020 har fokus varit att etablera plattformen. Grundläggande
organisationsstrukturer har tagits fram, kommunikationsformer har byggts upp och de
flesta funktioner har resurssatts.
- Då hälsoplattformen är en lärandeplattform är lärandeaktiviteterna centrala. De
lärandeaktiviteter som var planerade för året har kunnat genomföras. Utbytet med EmiliaRomagna kunde inte genomföras på plats i Bologna, men har istället kunna genomföras
som webbinarium och lagt grunden till en mer långsiktig kontakt med regionen.
- Covid-19 har medfört utmaningar för medlemmarnas mottagarkapacitet vad gäller att
omsätta och sprida information och lärande, samt att delta i europeiska aktiviteter.
- Engagemanget har dock kvarstått, med god uppslutning på arbets- och
programgruppsmöten. Vid diskussioner om fortsättning i hälsoplattformens arbetsgrupp
uttrycks dock en vilja att fortsätta samarbeta och det finns idéer till konkreta aktiviteter
2021.
- Vissa medlemmar behöver stärka den interna förankringen och resurssättningen inför 2021
- Hälsoplattformen exemplifierar även hur samarbete inom SBHSS kan organiseras på ett
sätt som inkluderar samtliga medlemmar från region och akademi.

Uppbyggnad hälsoplattformen
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personuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den antalsberäkning1
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Regionstyrelsen

Personuppgiftsbehandling vid
antalsberäkning inför klinisk forskning delbetänkande från Komet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande förslag till yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
delbetänkande. Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga
förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling
vilken är nödvändig för den antalsberäkning1 som behövs inför beslut om att
inleda en studie inom klinisk forskning. Syftet är att bidra till ökad tydlighet och
att underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning samt att förstärka
rättssäkerheten genom att säkerställa lika villkor i hela landet.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län anser att delbetänkandet föreslår en rimlig och praktisk
lösning på den juridiskt oklara situationen när man behöver behandla känsliga
personuppgifter för antalsberäkning vid planering av klinisk forskning.
Region Jönköpings län har inga synpunkter på delbetänkandet i övrigt.
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Jane Ydman
Regiondirektör

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Staffan Hägg
Verksamhetschef Futurum

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Näringsdepartementet

Personuppgiftsbehandling vid
antalsberäkning inför klinisk forskning delbetänkande från Komet –
N2020/02388
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
delbetänkande från Komet (SOU 2020:53).

Sammanfattning
Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga
förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling
vilken är nödvändig för den antalsberäkning som behövs inför beslut om att inleda
en studie inom klinisk forskning.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län anser att delbetänkandet föreslår en rimlig och praktisk
lösning på den juridiskt oklara situationen när man behöver behandla känsliga
personuppgifter för antalsberäkning vid planering av klinisk forskning.
Region Jönköpings län har inga synpunkter på delbetänkandet i övrigt.
REGIONSTYRELSEN

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Jane Ydman
Regiondirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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teknologisk innovation och etik (KOMET)
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Till statsrådet Ibrahim Baylan

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en kommitté
med uppdrag att bistå regeringen i arbetet med att identifiera policyutmaningar, bidra till att minska osäkerheten kring gällande regler
och påskynda policyutveckling kopplad till den fjärde industriella
revolutionens teknologier. Ett av de inledande tillämpningsområdena
är precisionsmedicin. Kommittén ska bland annat göra analyser av
eventuella hinder i form av lagstiftning och kartlägga behov av erforderlig anpassning av regelverk.
Jon Simonsson är förordnad som ordförande i kommittén, som
har antagit namnet Kommittén för teknologisk innovation och etik
(Komet). Övriga ledamöter är Charlotte Brogren, Stefan Einhorn,
Rikard Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö och Erik Thedéen. Utredningssekreterarna Helena Forsaeus och Charlotte Hall har bistått
under arbetet med betänkandet.
Kommittén överlämnar härmed delbetänkandet Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020: 53).
Stockholm i september 2020
Jon Simonsson
Charlotte Brogren
Stefan Einhorn
Rikard Jermsten
Kristina Svahn Starrsjö
Erik Thedéen
/Helena Forsaeus
Charlotte Hall
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Sammanfattning

Kommitténs uppdrag och utgångspunkter för förslagen
Kommittén för teknologisk innovation och etik arbetar med att skapa
goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft, samtidigt
som utveckling och spridning av ny teknik ska ske tryggt, säkert och
med ett långsiktigt samhällsperspektiv. Kommittén ska beakta prioriteringar och resultat från regeringens samverkansprogram, såsom
Hälsa och life science, och bland annat ta sektorsövergripande och
policyutvecklande initiativ kopplade till precisionsmedicin.
Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga
förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den antalsberäkning1 som behövs
inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning. Syftet
med våra överväganden och förslag är att bidra till ökad tydlighet, att
underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning och att förstärka rättssäkerheten genom att säkerställa lika villkor i hela landet.
Ytterligare ett viktigt syfte är att värna integriteten hos dem vars personuppgifter behandlas i samband med antalsberäkning.
I ett större perspektiv utgör betänkandets förslag en del av
utvecklingen av Sverige som stark kunskapsnation inom life scienceområdet. Genom att förbättra förutsättningarna för forskning, innovation och konkurrenskraftigt näringsliv finns möjligheter till bättre
hälsa, utveckling av sjukvården och tryggat ekonomiskt välstånd.
Tydlighet om rättsläget kan bidra till de förberedelser som krävs för
klinisk forskning som i förlängningen bygger upp kunskap till stöd
för diagnostik, behandling, möjlighet att förebygga sjukdom och till
rehabilitering för människor såväl i Sverige som internationellt.
1

Med antalsberäkning avses i detta betänkande sådan behandling av personuppgifter som görs
på förfrågan för att beräkna hur många personer som uppfyller på förväg uppställda kriterier
och därmed kan komma att ingå i forskning inom hälso- och sjukvården.
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Om antalsberäkning
Antalsberäkning görs vid planering av klinisk forskning som en del
av förberedelserna för att undersöka för- och nackdelar med att i
framtiden genomföra en studie. Antalsberäkningen görs innan någon
forskning har påbörjats. I detta tidiga läge behövs en uppfattning om
antal möjliga forskningspersoner, men inte vilka personerna är och
inte heller närmare information om varje individ.
För att kunna göra antalsberäkning behövs behandling av personuppgifter som ofta rör en persons hälsa, något som enligt EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) betraktas som känsliga personuppgifter. I en vårdgivares verksamhet kan dessa uppgifter till exempel
finnas i patientjournaler eller i kvalitetsregister.
Bland de som har behov av antalsberäkning finns universitet och
högskolor, andra myndigheter, kommuner och regioner samt företag, särskilt de som är inriktade på läkemedel och medicinsk teknik.
Det har inte varit möjligt att få fram exakt uppgift över hur många
antalsberäkningar som görs, bland annat eftersom det saknas sammanhållen statistik och för att förfrågningar om kliniska studier görs
på många olika sätt.
Det finns problem med den nuvarande ordningen, eftersom det
råder osäkerhet om huruvida det finns rättsligt stöd för den personuppgiftsbehandling som sker vid antalsberäkning. Detta har bland
annat lyfts i regeringens strategi för life science och hälsa samt av
Vetenskapsrådet. Kontakter under utredningstiden ger vid handen
att regioner och vårdgivare hanterar förfrågningar om, och utförande
av, antalsberäkning på lite olika sätt.

Etiska aspekter
Flera intressenter berörs av personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning. Ömsesidig förståelse kan skapas genom att involvera
intressenterna i processen med att utarbeta ett förslag till ändrat regelverk för antalsberäkning och då vara noga med att så många röster
som möjligt kommer till tals och att olika perspektiv belyses. Dessutom behövs ett gott informations- och kommunikationsarbete vid
en eventuell förändring av gällande regler om personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården.
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En rad olika värden för olika intressenter behöver beaktas. Ett av
de mest uppenbara är att värna integriteten hos den vars personuppgifter behandlas. Andra värden är autonomi och människovärde.
Ytterligare en aspekt är ett intresse för den enskilde patienten att
bidra till ny kunskap som kan bli till gagn för egen eller andra människors hälsa.
För forskningshuvudmannen finns värdet av att i ett tidigt skede
kunna göra en rimlig bedömning av förutsättningarna för att starta
ett projekt, så att inte alltför mycket resurser läggs på en idé som sedan
inte kan genomföras. Vårdgivaren och regionen har ett intresse av att
ta del av kunskapsuppbyggnad. Slutligen finns ett värde av likabehandling och rättvisa, till exempel avseende möjligheten att i ett senare
skede delta i forskning samt att behandling av personuppgifter görs
på lika sätt i hela landet.
Vi menar att det finns en etisk aspekt av en tydligare rättslig grund
för behandling av känsliga personuppgifter. För att undvika en glidning i användandet av antalsberäkning som ändamål är det viktigt
med en tydlig definition av vad ändamålet antalsberäkning omfattar.

Rättslig reglering av antalsberäkning
Dataskyddsförordningen, som är direkt tillämplig i Sverige, utgör
grunden för den generella personuppgiftsbehandlingen inom Europeiska unionen.
Den behandling av känsliga personuppgifter som sker vid antalsberäkning är av administrativ art och utgör en efterkommande
användning av uppgifter som härrör från den individinriktade verksamheten i hälso- och sjukvården (benämns ibland utsökning). Den
sker på förfrågan av forskningshuvudmän. Syftet är, som nämnts, att
få fram en bild av storleken på underlaget för en eventuell framtida
forskningsstudie inom hälso- och sjukvården.
Vi bedömer att personuppgiftsbehandlingen kan stödjas på rättsliga grunder i dataskyddsförordningen och att det finns tillämpliga
undantag från förbudet mot att behandla sådana känsliga uppgifter
som det är fråga om vid antalsberäkning. Det finns behov av och det
finns, enligt förordningen, förutsättningar för att i nationell lagstiftning införa kompletterande bestämmelser om bland annat ändamålsbestämning för behandlingen.
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Förslag om att antalsberäkning fastställs i lag som ett
tillåtet ändamål för personuppgiftsbehandling
Vi föreslår att det i patientdatalagen (2008:355) införs nya bestämmelser som tillåter att personuppgifter behandlas för att beräkna hur
många personer som, genom att uppfylla på förväg uppställda
kriterier, kan ingå i en studie inom klinisk forskning.
I förtydligande syfte föreslås ett tillägg i patientdatalagens tillämpningsparagraf, att tillämpningsområdet omfattar också personuppgiftsbehandling för att utföra sådana antalsberäkningar, samt ett tillägg
i lagens bestämmelse med vissa definitioner av uttryck som används i
lagen. Vidare föreslås en upplysningsbestämmelse om att regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer kan meddela närmare
föreskrifter om hur personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål
ska utföras.
Vår bedömning är, som framgått, att de föreslagna ändamålsbestämmelserna har stöd i dataskyddsförordningen, eftersom personuppgiftsbehandlingen kan grundas på utförandet av en uppgift av
allmänt intresse. Förslagen bedöms också vara förenliga med regeringsformen. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari år 2022. Några övergångsbestämmelser behövs inte.
Att det finns explicit stöd för all personuppgiftsbehandling som
sker inom hälso- och sjukvården ligger i linje med både förhållningssättet och förarbetsuttalanden när det gäller patientdatalagen.
Personuppgiftsbehandling för antalsberäkning förekommer redan
i dag, något som i många fall är av avgörande betydelse för ställningstagande till att initiera en studie inom klinisk forskning. Integritetsintrånget som behandlingen medför får anses stå i rimlig proportion
till den nytta som den avsedda behandlingen innebär. Att ge personuppgiftsansvariga och de individer som i praktiken utför personuppgiftsbehandlingen ett tydligt stöd för behandlingen och komma till
rätta med den rättsosäkerhet som föreligger, är ett ytterligare, viktigt
skäl för en lagreglering.
De nya bestämmelserna föranleder inte några ändringar beträffande gällande personuppgiftsansvar. Behandlingen innebär inte att
det lämnas ut några personuppgifter. Mottagaren får enbart en uppgift om storleken av möjligt antal personer. Det behövs därför inte
nya eller ändrade sekretessbestämmelser.
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I dataskyddsförordningen finns en generell reglering av åtgärder
som begränsar behandlingen av personuppgifter och patientdatalagen innehåller redan i dag bestämmelser om nödvändiga skyddsåtgärder som kan tillämpas också på personuppgiftsbehandling vid
antalsberäkning. Av det svenska regelverket framgår att vårdgivaren
har ansvar för att tilldela behörigheter och för rutiner som säkerställer att personalens behörigheter begränsas till vad som är nödvändigt. Utöver skydd i form av regler för behörighet skyddas personuppgifter inom hälso-och sjukvården också av det sätt de är lagrade
och åtkomliga i systemen. Ytterligare exempel på åtgärder för att
trygga säkerheten för personuppgifter är hantering av lösenord och
fysiskt skydd av systemen, samt ledningssystem för att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Vi anser
att det finns en rad redan etablerade strukturer inom hälso- och sjukvården för att trygga en säker hantering av personuppgifter.
Vår bedömning är därför att det inte finns anledning att i lagen
fastställa ytterligare skyddsåtgärder för att behandla personuppgifter
för det föreslagna ändamålet behandling av personuppgifter för antalsberäkning. Däremot bör det, som framgått, införas en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer kan meddela föreskrifter som närmare reglerar hur personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål får utföras.

Förslagens konsekvenser
Betänkandet innehåller förslag till författningsändringar. Ett primärt
syfte är att undanröja den osäkerhet som kan anses föreligga om det
rättsliga stödet för personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning
inför klinisk forskning.
Regioner och kommuner ska medverka vid forskning inom hälsooch sjukvård och folkhälsoområdet; att bidra med underlag till de
förberedande stegen inför klinisk forskning är del av denna uppgift.
Förslagens ekonomiska konsekvenser för regioner och kommuner
bedöms vara små och inte kräva någon ytterligare finansiering. Eftersom hälso- och sjukvården redan i dag tar fram underlag inför
antalsberäkning bedöms förslagen inte påverka resursåtgången inom
regioner eller kommuner och inte heller medföra ökad risk för att
resurser tas från vård av patienterna.
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Enligt vår bedömning är det inte möjligt för sådana privata vårdgivare som helt saknar koppling till offentligrättslig hälso- och sjukvårdsverksamhet att behandla personuppgifter för antalsberäkning.
Enligt vår bedömning finns inte undantag enligt artikel 9.2 i dataskyddsförordningen som är tillämpligt för sådana vårdgivare. Därmed är det inte möjligt att göra det forskningsförberedande steg som
antalsberäkningen innebär för potentiella studiedeltagare från denna
grupp av vårdgivare.
Att inte skada, att göra gott, att respektera patientens autonomi
och integritet samt att vara rättvis är viktiga etiska principer inom all
hälso- och sjukvård. Risken för den enskilde bedöms vara liten när
antalsberäkningen görs i enlighet med vårt förslag, det vill säga ett
förfarande där personuppgiftsbehandlingen görs helt och hållet inom
hälso- och sjukvården, och enbart uppgift om antalet personer lämnas
till forskningshuvudmannen.
Förslagen kan på lång sikt antas ha positiva samhällsekonomiska
konsekvenser eftersom de förväntas bidra till ökad kvalitet och tillförlitlighet i forskningen och därmed stärka Sverige som kunskapsnation. Detta bör även stärka förtroendet för svensk forskning, såväl
nationellt som internationellt.
Utredningens förslag väntas bidra positivt till innovation genom
att underlätta ansvarsfullt nyttiggörande av hälso- och vårddata.
Genom att förbättra förutsättningarna för forskning, innovation och
ett konkurrenskraftigt näringsliv finns möjligheter till bättre hälsa,
utveckling av sjukvården och tryggat ekonomiskt välstånd.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientdatalagen
dels att 1 kap. 1 § och 3 §, 2 kap. 4 § samt 7 kap. 4 och 6 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 a § och 7 kap.
5 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §1
Denna lag tillämpas vid vårdDenna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personupp- givares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. gifter inom hälso- och sjukvården
I lagen finns också bestämmelser och för antalsberäkning. I lagen
om skyldighet att föra patient- finns också bestämmelser om
journal.
skyldighet att föra patientjournal.
Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer.
Lagen gäller inte vid sådan behandling av personuppgifter som
avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här
benämnd EU:s dataskyddsförordning.
1

Senaste lydelse SFS 2018:447.
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3 §2
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck
Betydelse
Antalsberäkning
Behandling av personuppgifter
som görs på förfrågan för att beräkna hur många personer som uppfyller på förväg uppställda kriterier
och därmed kan komma att ingå i
forskning inom hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvård
Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om
försäkringsmedicinska
utredningar, lagen (2019:1297) om
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen (1944:133) om kastrering.
Journalhandling
Framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller
inkommer i samband med vården
av en patient och som innehåller
uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga
2

Senaste lydelse SFS 2019:1299.
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Patientjournal
Sammanhållen journalföring

Vårdgivare

Författningsförslag

förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.
En eller flera journalhandlingar som rör samma patient.
Ett elektroniskt system, som
gör det möjligt för en vårdgivare
att ge eller få direktåtkomst till
personuppgifter hos en annan
vårdgivare.
Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).

2 kap.
4§
Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om
det behövs för
1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta
annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård
i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,
3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten
i verksamheten,
5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och till-syn
av verksamheten, eller
6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
I 7 kap. 4 och 5 §§ finns särI 7 kap. 4–5 a §§ finns särskilda bestämmelser om ända- skilda bestämmelser om ändamålen med behandling av per- målen med behandling av personuppgifter i nationella och sonuppgifter i nationella och
regionala kvalitetsregister.
regionala kvalitetsregister.

17

Författningsförslag

SOU 2020:53

4a§
Personuppgifter som behandlas
för ändamål som anges i 4 § första
stycket får också behandlas för
antalsberäkning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
hur sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket ska
utföras för att skydda de registrerades personliga integritet.
7 kap.
4§
I stället för vad som anges i
I stället för vad som anges i
2 kap. 4 och 5 §§ gäller att per- 2 kap. 4–5 §§ gäller att personsonuppgifter i nationella och uppgifter i nationella och regioregionala kvalitetsregister får be- nala kvalitetsregister får behandhandlas för ändamålet att syste- las för ändamålet att systematiskt
matiskt och fortlöpande utveckla och fortlöpande utveckla och
och säkra vårdens kvalitet.
säkra vårdens kvalitet.
5a§
Personuppgifter som behandlas
för de ändamål som anges i 4 § får
också behandlas för antalsberäkning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
hur sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket ska
utföras för att skydda de registrerades personliga integritet.
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6§
Personuppgifter i nationella
Personuppgifter i nationella
och regionala kvalitetsregister och regionala kvalitetsregister
får inte behandlas för några får inte behandlas för några
andra ändamål än de som anges i andra ändamål än de som anges i
4 och 5 §§.
4–5 a §§.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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2.1

Kommitténs uppdrag

Kommittén för teknologisk innovation och etik arbetar med policyutveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för innovation och
konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny
teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. Kommittén arbetar på uppdrag av regeringen för att Sverige ska
kunna vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny
teknik. Arbetet ska ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling.
Kommittén ska verka till och med år 2021 och bidra till att skapa
goda och trygga förutsättningar för teknologisk innovation till
grund för en hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt.
Kommittén ska både bejaka de möjligheter till förbättring för medborgare, näringsliv och samhälle som tekniken skapar samt lyfta de
målkonflikter som kan uppkomma.
Kommitténs arbete ska i huvudsak utgå från prioriteringar och
resultat från regeringens samverkansprogram. Dessa inrättades av
regeringen år 2016 i syfte att hitta innovativa lösningar på några av
samhällets utmaningar. Ett av dem har inriktning mot hälsa och life
science1. Området beskrivs som en viktig prioritering för regeringen
och arbetet samordnas mellan Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementen för en gemensam kraftsamling inom näringslivsutveckling, forskning samt hälso- och sjukvård.
Ett av de tillämpningsområden kommittén inledningsvis ska
fokusera på är sektorsövergripande och policyutvecklande initiativ
kopplade till precisionsmedicin.

1

Samverkansprogrammet som initialt var inriktat mot life science breddades år 2019 till att
omfatta hälsa och life science.
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2.2

Antalsberäkning och personuppgiftsbehandling

Inför beslut om huruvida klinisk forskning kan genomföras behöver
forskningshuvudmannen ofta veta hur många möjliga deltagare det
finns, till exempel hur många patienter som har en viss sjukdom och
som under sjukdomens förlopp har genomgått en viss behandling.
Detta oavsett om den forskning som planeras ska genomföras inom
ett lärosäte, inom en region eller vid ett företag.
I eran av precisionsmedicin är behandling och forskning starkt
individualiserad. Därför kan forskningshuvudmannen på en mycket
detaljerad nivå behöva veta hur många deltagare som skulle kunna
ingå om forskningen startas. Hur antalsberäkningen definieras och
går till beskrivs närmare i kapitel 3.
För att kunna beräkna antalet möjliga personer behövs behandling
av personuppgifter som finns inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren
är personuppgiftsansvarig för behandling av sådana personuppgifter
och ska säkerställa att all behandling är förenlig med dataskyddsförordningen2, som är den primära regleringen. Därutöver ska all behandling av personuppgifter ske i enlighet med kompletterande nationell
lagstiftning som dels kan ge det stöd som krävs för att behandlingen
ska vara laglig enligt förordningen, dels precisera och anpassa den
tillåtna behandlingen. För personuppgifter som rör patienter är patientdatalagen (2008:355) en sådan kompletterande lagstiftning till
dataskyddsförordningen. I den lagen anges bland annat för vilka ändamål en vårdgivare kan behandla personuppgifter inom sin verksamhet
(se vidare avsnitt 5.7.2). Att vårdgivare behandlar personuppgifter
för antalsberäkning har av Datainspektionen ansetts falla in under
regleringen i patientdatalagen.3
Behandling av personuppgifter för antalsberäkning bedöms alltså
omfattas av lagens tillämpningsområde. Samtidigt synes lagen hindra
behandlingen eftersom den faller utanför de i lagen uppräknade ändamålen. Osäkerhet råder också om huruvida en sådan behandling uppfyller kraven på något tillämpligt undantag från förbudet för behandling av känsliga personuppgifter som följer direkt av artikel 9 i
dataskyddsförordningen (se vidare avsnitt 5.6). Det är således oklart
om det finns något rättsligt stöd för den behandling av personupp2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
3
Datainspektionens beslut 2017-04-10 i ärendet 974-2016.
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gifter som aktualiseras vid en antalsberäkning. Detta har lett till olika
tillämpningar i olika delar av landet.
Behovet av att tydliggöra rättsläget har tidigare framhållits av bland
annat Datainspektionen, Biobank Sverige och Genomics Medicine
Sverige samt Institutet för framtidsstudier4. Vetenskapsrådet skickade
en hemställan till Utbildningsdepartementet år2017.5
Frågan har även belysts i slutbetänkandet av Utredningen om rätt
information i vård och omsorg (U 2011:13). Utredningen ansåg att
bestämmelserna om författningsreglerat utlämnande och finalitetsprincipen i patientdatalagen ligger närmast till hands att tillämpa som
stöd. I avsaknad av vägledande avgöranden ansåg dock utredningen att
det var otillfredsställande att grunda personuppgiftsbehandlingen på
dessa regler.6 Utredningen föreslog bland annat därför att behandling av personuppgifter för antalsberäkning och identifiering av möjliga deltagare för forskning inom hälso- och sjukvården skulle tas in
i en ändamålsbestämmelse i en av utredningen föreslagen hälso- och
sjukvårdsdatalag. Något motsvarande behov ansågs däremot inte föreligga beträffande sådan personuppgiftsbehandling i nationella eller
regionala kvalitetsregister. Utredningsförslagen har inte genomförts.

2.3

Utgångspunkter för utredningens förslag

En utgångspunkt för kommitténs arbete med frågan om personuppgiftsbehandling inför klinisk forskning har varit kommitténs uppdrag att bidra till att skapa goda förutsättningar för innovation och
stärkt konkurrenskraft i hela landet genom att:
• göra fördjupade analyser av eventuella hinder i form av lagstiftning eller annan osäkerhet om gällande policyer,
• där det är relevant, kartlägga behov av erforderlig anpassning av
regelverk, samt
• kontinuerligt leverera policyutvecklande förslag till regeringen.
4

Institutet för Framtidsstudier (2017). Bortom IT Om hälsa i en digital tid. Forskningsrapport
2016/2, 2:a upplagan
5
Vetenskapsrådet (2017). Hemställan om lagstöd för personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning och pre-screening (handling inskickad till Regeringskansliet).
6
SOU 2014:23 s. 158–170. Det bör här påpekas att den utredningens överväganden avsåg personuppgiftsbehandling inte bara för antalsberäkning, utan också för att identifiera (och lämna
ut personuppgifter om) personer för den avsedda forskningen.
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2.3.1

Förslagens huvudsakliga syfte är att ge tydlighet

Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling som är nödvändig för den antalsberäkning som behövs
inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning.
Syftet med våra överväganden och förslag är att bidra till ökad
tydlighet, att underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning och att förstärka rättssäkerheten genom att säkerställa lika
villkor i hela landet. Ytterligare ett viktigt syfte är att värna integriteten hos dem vars personuppgifter behandlas i samband med antalsberäkning. Se tabell 4.1 i avsnitt 4.3 för en fördjupad beskrivning av
värden och effekter för de intressenter som påverkas av antalsberäkningen.
I ett större perspektiv utgör förslagen en del av utvecklingen av
Sverige som stark kunskapsnation inom life science-området. Genom
att förbättra förutsättningarna för forskning, innovation och konkurrenskraftigt näringsliv finns möjligheter till bättre hälsa, utveckling
av sjukvården och tryggat ekonomiskt välstånd.
Den internationella konkurrensen, bland annat om var industrin
väljer att förlägga sina prövningar av nya läkemedel, hårdnar. Det
finns en risk att svenska patienter missar möjligheten att vara med i
läkemedelsprövningar om företagen väljer att lägga sådana prövningar
i andra länder.
Slutligen kan tydlighet om rättsläget bidra till möjligheten att
göra de förberedelser som krävs för klinisk forskning som i förlängningen bygger upp kunskap till stöd för diagnostik, behandling, möjlighet att förebygga sjukdom och till rehabilitering för människor
såväl i Sverige som internationellt.
2.3.2

Avgränsning

Vi har avgränsat uppdraget till att omfatta frågeställningar som
specifikt rör antalsberäkning inom hälso- och sjukvårdens verksamhet, det vill säga en vårdgivares möjlighet att utföra den personuppgiftsbehandling i till exempel patientjournal eller kvalitetsregister
som krävs för antalsberäkning.
Vi behandlar inte andra förberedande steg som kan behöva göras
innan klinisk forskning kan påbörjas. En viktig avgränsning är att
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betänkandet enbart tar upp antalsberäkning, inte några andra moment
som görs inom så kallade genomförbarhets- eller feasibilitystudier (se
kapitel 3, särskilt tabell 3.1). Avgränsningen innebär att betänkandet
är inriktat på personuppgiftsbehandling som resulterar i att forskningshuvudmannen enbart får besked om antal, inga uppgifter om
personerna bakom antalet lämnas ut. Detta är en naturlig och tydlig
avgränsning; senare steg i processen är redan tydligt reglerade via
annan lagstiftning.7
Ytterligare en avgränsning är att betänkandet inte innebär någon
förändring av de rättsliga förutsättningarna för sådan behandling av
personuppgifter som är tillåten enligt 2 kap. eller 7 kap. patientdatalagen. Till exempel berör våra förslag inte ändamålet att framställa
statistik om hälso- och sjukvården (2 kap. 4 § och 7 kap. 5 §).
Inte heller tar vi upp behandling av personuppgifter utanför
hälso- och sjukvården i syfte att beräkna antal.8
Betänkandet har alltså avgränsats till antalsberäkning som ett förberedande steg inför klinisk forskning. Vi är medvetna om att det
kan finnas önskemål om att göra antalsberäkning som ett förberedande steg även för andra typer av forskning, men i detta betänkande
behandlas enbart klinisk forskning. I förslaget till författningsändringar har vi uttryckt avgränsningen som ”forskning inom hälsooch sjukvården” (se avsnitt 2.5 för beskrivning av begreppet). Skälet
till avgränsningen är i korthet att offentliga vårdgivare9 har en lagfäst
skyldighet att medverka vid planering av kliniskt forskningsarbete
på hälso- och sjukvårdens område, och därmed kan grunden uppgift
av allmänt intresse tillämpas för behandling av känsliga personuppgifter (se vidare avsnitt 5.5.3).
Hälsodata är ett omfattande område som rymmer många olika
frågeställningar. Det finns en rad angelägna frågeställningar och det
pågår en livlig diskussion inom området, till exempel om strukturer
och regelverk för att kunna dela hälsodata på ett tryggt och smidigt
sätt. Detta betänkande, som är avgränsat till personuppgiftbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning, syftar dock inte till
att ta upp hantering av hälsodata i vid mening.
7

För utlämnande av kontaktuppgifter till personer som ska tillfrågas om de vill medverka i
forskning krävs en godkänd prövning enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som
avser människor. Även en sekretessprövning görs.
8
Exempelvis omfattas inte antalsberäkning via nationella register vid myndigheter, såsom
Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån eller Arbetsförmedlingen.
9
Detsamma gäller för privata vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet på uppdrag av regioner och kommuner, se avsnitt 5.5.3
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2.4

Utredningsarbetet

Under utredningsarbetets gång har diskussioner förts i en mindre
grupp bestående av representanter från Regeringskansliet, andra
berörda myndigheter, regioner och akademin.
Kommitténs sekretariat har inbjudit till och genomfört ett rundabordssamtal med företrädare för patienter och anhöriga, branschföreträdare, företrädare för regionerna, nationella myndigheter och
lärosäten. De som deltog hade erfarenhet av klinisk forskning ur flera
olika perspektiv. Syftet med samtalen var att lyssna på synpunkter och
tankar kring frågor som rör antalsberäkning.
Vidare har sekretariatet tagit del av forskningsrapporter samt
svenska och internationella studier och uppföljningar med mera.

2.5

Begrepp

I avsnittet redovisas kortfattat några centrala begrepp som används i
betänkandet. Så långt möjligt strävar vi efter att använda begreppen
på ett entydigt sätt. Läsaren bör dock vara medveten om att flera av
begreppen saknar allmängiltiga definitioner. Vi belyser detta i beskrivningen av respektive begrepp.
Antalsberäkning
Med antalsberäkning10 avses i detta betänkande sådan behandling av
personuppgifter som görs på förfrågan för att beräkna hur många
personer som uppfyller på förväg uppställda kriterier och därmed
kan komma att ingå i forskning inom hälso- och sjukvården.
Personuppgifter
Enligt artikel 4 i EU:s dataskyddsförordning definieras personuppgifter, respektive behandling:
Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras
10

Se avsnitt 2.2 om avgränsningen till frågeställningar som specifikt rör antalsberäkning inom
hälso- och sjukvårdens verksamhet.
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särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer
eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller
sociala identitet.
Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de
utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning,
läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

I artikel 9 listas särskilda kategorier av personuppgifter:
… personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter
för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning …

I svensk lagstiftning används benämningen känsliga personuppgifter
för dessa uppgifter.11
Forskning och forskningshuvudman
Begreppet forskning har över tid definierats på flera olika sätt, beroende på sammanhang. I den forskningspolitiska propositionen från
2016 (prop. 2016/17:50) använder regeringen en definition av forskning och utveckling som hämtats från Statistiska centralbyrån:
ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med
eller utan en bestämd tillämpning i sikte. Här ingår också systematiskt
arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya
idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system
och metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Flera tidigare utredningar har tagit upp forskningsbegreppet inom
ramen för sitt utredningsarbete.12 I syfte att förtydliga lagens tillämpningsområde gäller sedan den 1 januari 2020 nya definitioner av forskning och forskningshuvudman i 2 § lagen (2003:460) om etikprövning
11
12

Prop. 2017/18:105 s. 75.
Se till exempel SOU 2017:104 s. 167–226, SOU 2017:10 s. 55–57, SOU 2005:78 s. 47–55.
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av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Med forskning avses:
vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller vetenskapliga
studier genom observation, om arbetet eller studierna görs för att hämta
in ny kunskap, och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte
sådant arbete eller sådana studier som utförs endast inom ramen för
högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.

Med forskningshuvudman avses i samma lag:
en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs.

Klinisk forskning
Klinisk forskning är ett begrepp som ofta används, men som saknar
en tydligt fastslagen definition. Utredningen av den kliniska forskningen (U 2007:04) menade att det saknas entydig beskrivning av vad
klinisk forskning är, och att definitionen över tid har påverkats av
avgränsningar i den medicinska forskningens finansieringssystem.13
Utredningen valde att se klinisk forskning som:
forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och som har
som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som
leder till ökad hälsa.

Denna utgångspunkt har fått spridning och återkommer till exempel
i efterföljande utredningar.14 I avtal mellan staten och vissa regioner
(dåvarande landsting) om samarbete om utbildning av läkare, klinisk
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, det så kallade
ALF-avtalet15, tillämpas samma definition av begreppet som används
i utredningen av den kliniska forskningen.16
Vetenskapsrådet ska enligt sin instruktion (2009:975) stödja och
utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och myndigheten har flera regeringsuppdrag inriktade på klinisk forskning.
Vetenskapsrådet använder följande formulering av klinisk forskning17, respektive kliniska studier18:
13

SOU 2009:43, s. 41.
Se till exempel SOU 2017:104, s. 339–340.
15
ALF-avtalet, U2014/07551/F, september 2014.
16
ALF-avtalet, 7 §.
17
www.vr.se/uppdrag/klinisk-forskning.html.
18
www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/studietyper.html.
14
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Forskningen förutsätter vårdens strukturer och resurser, utgår från de
behov som finns i hälso- och sjukvården och förväntas leda till patientoch samhällsnytta.
En klinisk studie är en vetenskaplig studie som genomförs på människa
för att studera biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar.

Hälso- och sjukvård
Enligt 2 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avses följande med
hälso- och sjukvård:
åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar
och skador, sjuktransporter, och omhändertagande av avlidna.

Med vårdgivare avses i samma lag statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver
hälso- och sjukvårdsverksamhet. I 1 kap. 3 § patientdatalagen tydliggörs vad som avses med offentlig, respektive privat vårdgivare.
Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare
som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).

Journal
Vad som avses med journalhandling och patientjournal definieras i
1 kap. 3 § patientdatalagen.
Journalhandling: Framställning i skrift eller bild samt upptagning som
kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i samband med vården av
en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder.
Patientjournal: En eller flera journalhandlingar som rör samma patient.
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Kvalitetsregister
Vad som avses nationella och regionala kvalitetsregister definieras i
7 kap, 1 § patientdatalagen.
Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling
av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren
ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller
regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och
regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.

Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem,
insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.19
Diagnosregister samlar oftast data under lång tid, medan åtgärdsregister ofta registrerar en åtgärd som gjorts vid ett visst tillfälle. Det
finns också register som är inriktade på en viss frågeställning inom
till exempel en specifik patientgrupp eller en viss vårdform. Det
finns drygt hundra kvalitetsregister och dessa är sinsemellan olika,
med olika typer av mått och parametrar.
Medverkan i kvalitetsregistren är frivillig, det vill säga varje patient väljer själv om hens uppgifter ska vara med i ett register. Olika
registerhållare ansvarar för kvalitetsregistren. Det kan till exempel vara
en vårdgivare, såsom ett visst sjukhus, eller en region. Flera av kvalitetsregistren är nationella och innehåller uppgifter från vårdgivare i
hela landet. För vart och ett av de nationella kvalitetsregistren finns
en central personuppgiftsansvarig.
Hälsodataregister är en annan typ av register än kvalitetsregistren.
Liksom kvalitetsregister innehåller de individbaserade uppgifter. Till
skillnad från kvalitetsregister är hälsodataregister obligatoriska, på så
sätt att en person inte kan motsätta sig registrering. Socialstyrelsen
förvaltar hälsodataregistren. Registreringen av uppgifter till registret
görs av personal inom vården med stöd av lagen (1988:543) om
hälsodataregister.

19

Se till exempel boken av Gunilla Jacobsson Ekman och medarbetare (2015) Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Stockholm. Karolinska Institutet, eller webbplatsen på
Sveriges kommuner och regioner. Nationella kvalitetsregister. www.kvalitetsregister.se.
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Utredningar med liknande uppdrag

Redan Utredningen om nationell samordning av kliniska studier
(U 2013:04) påtalade att tiden är en avgörande faktor vid företagens
val av var i världen de ska förlägga en klinisk prövning.20 Utredningen tog inte upp någon fråga specifikt kopplad till antalsberäkning, men beskrev hälso- och sjukvårdens arbete med system för
nationell samordning, rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer.
Som nämnts föreslog Utredningen om rätt information i vård och
omsorg en hälso- och sjukvårdsdatalag, där behandling av personuppgifter för antalsberäkning inom hälso- och sjukvården skrevs in i en
ändamålsbestämmelse (avsnitt 2.2).21 Förslaget har inte genomförts.
Forskningsdatautredningen (U 2016:04) såg ett behov av att införa en forskningsdatalag, tillämplig för all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål oavsett rättslig grund.22 Utredningen tog
inte upp någon fråga specifikt kopplad till antalsberäkning, men
föreslog en bestämmelse i forskningsdatalagen som skulle tillåta behandling av känsliga personuppgifter när sådan behandling bedöms
vara nödvändig för att uppnå forskningsändamålet. Som huvudsaklig
skyddsåtgärd föreslog utredningen etikprövning enligt etikprövningslagen. Förslaget till forskningsdatalag har inte genomförts.
Den pågående Utredningen om sammanhållen information inom
vård och omsorg (S 2019:01) har bland annat i uppgift att se över
möjligheterna till en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan vårdgivare i hälso- och sjukvård och mellan myndigheter inom hälso- och sjukvård och enskilda vårdgivare. Dessutom ska utredaren beskriva eventuella ytterligare frågeställningar
som utredaren bedömer kräver vidare analys ur ett dataskydds- eller
sekretessperspektiv. Enligt kontakter med utredningen finns dock
för närvarande inte någon plan att ta upp någon frågeställning som
berör personuppgiftsbehandling kopplad till antalsberäkning.

20
21
22

SOU 2013:87.
SOU 2014:23 s. 158–170.
SOU 2018:36.
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3.1

När och varför görs antalsberäkning?

Antalsberäkning görs vid planering av klinisk forskning. Vid förberedelserna undersöks för- och nackdelar med att i framtiden genomföra en studie inom klinisk forskning. En rad förutsättningar behöver
undersökas för att kunna bedöma om det är lämpligt, eller ens möjligt, att starta forskningen. Det finns flera beskrivningar av de olika
stegen i klinisk forskning, se till exempel information från Vetenskapsrådet.1
Antalsberäkning gör det möjligt för forskningshuvudmannen att
initialt bilda sig en uppfattning om hur många personer som potentiellt skulle kunna delta i en forskningsstudie där man önskar besvara
en specifik frågeställning.
I tabell 3.1 ges exempel på en schematisk beskrivning av forskning från ide till genomförande.

1

Vetenskapsrådet. Kliniska studier – steg för steg (www.kliniskastudier.se). Flera olika termer
används som samlingsbegrepp för de inledande stegen, till exempel genomförbarhetsstudie,
feasibility studie, pre-screening samt studieförfrågan. Notera att detta betänkande endast tar
upp antalsberäkning.
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Schematisk beskrivning – från förberedelse till klinisk forskning

Idé

Planering

Tillstånd

Genomförande

Exempel:
– undersökning av
vad som gjorts
tidigare
– formulering av
problemet
– formulering av
inklusions- och
exklusionskriterier

Exempel:
– undersökning av
regelverk, krav och
förutsättningar
– upprättande av
forskningsplan
– formulering av
information till
deltagare

Ansökan om nödvändiga tillstånd
och prövningar

Forskningen kan
påbörjas när
formella krav är
uppfyllda, såsom att
prövningar är
godkända och
tillstånd finns

Antalsberäkning som stöd i ställningstagande
Källa: Sammanställning av uppgifter från kansliets kontakter med aktörer verksamma inom klinisk
forskning (se avsnitt 2.4).

Antalsberäkning behöver ibland göras för att kunna ta ställning till
om det finns förutsättningar att starta forskningen. Antalsberäkningen görs oftast under idésteget eller vid planeringen, men alltid
innan den kliniska forskningen har påbörjats.
I detta tidiga läge behövs en uppfattning om antal möjliga forskningspersoner. Men det behövs inte någon uppgift om vilka personerna är, och inte heller närmare information om varje individ.
Det som krävs är uppgift om antal personer som motsvarar en viss
uppsättning inklusions-, respektive exklusionskriterier. Kriterierna
kan ses som en rad villkor som har ställts upp. Exempel på inklusionskriterier kan vara en viss sjukdom, att personen behandlas med ett
visst läkemedel eller har genomgått en viss åtgärd inom hälso- och
sjukvården.
Oftast behöver uppgifterna om antal inte vara helt exakta. I många
fall räcker det att veta ett intervall, till exempel om det finns färre än
fem personer, mellan fem och tio personer, mellan tio och tjugo personer eller fler än femtio teoretiskt möjliga deltagare.
För att det ska vara möjligt att initiera forskning krävs tillräckligt
antal personer, men också resurser och tillstånd, se tabell 3.2.
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Personer

Resurser

Tillstånd
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Schematisk beskrivning av ställningstagande inför klinisk
forskning
Ställningstagande
Uppfyller tillräckligt antal personer kriterierna (antalsberäkning)?
Exempel: Finns det tillräckligt många …
… patienter för att genomföra prövningen i Sverige?
… patienter för att genomföra forskningen hos en viss vårdgivare?
… (för forskningen relevanta) uppgifter i registret?
… prov som uppfyller kriterierna för forskningen?
Finns lämplig kunskap och utrustning i hälso- och sjukvården? Exempel:
… kunskap om sjukdomen / tillståndet?
… kunskap om uppföljning och dokumentation?
… utrustning, till exempel för att analysera prover?
Är det möjligt att genomföra studien inom hälso- och sjukvården? Exempel:
… tillräckligt med personal med rätt kompetens?
… plats för patienterna?
… finansiering?
… tillgång till prövningsläkemedel / medicinteknisk produkt?
Är det möjligt att få tillstånd och teckna nödvändiga avtal? Exempel:
… etikprövning
… klinisk läkemedelsprövning
… klinisk prövning av medicinsktekniska produkter
… tillstånd från strålskyddskommitté
… avtal om tillgång till prov (biobanksavtal)
… avtal med sjukhusapotek

Källa: Sammanställning av uppgifter från kansliets kontakter med aktörer verksamma inom klinisk
forskning (se avsnitt 2.4).

3.2

Uppgifter som behövs för antalsberäkning

För att kunna göra antalsberäkning behövs behandling av personuppgifter som ofta rör en persons hälsa (detta är så kallade känsliga
personuppgifter, se avsnitt 5.6). I en vårdgivares verksamhet kan dessa
uppgifter till exempel finnas i patientjournaler eller i kvalitetsregister.
3.2.1

Prover inom hälso- och sjukvården

Prov som tas för vård utgör underlag för diagnos, vård och behandling av patienten, samt för uppföljning. Hantering av prov för diagnostik sker vid laboratorium, exempelvis inom klinisk patologi,
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klinisk mikrobiologi, klinisk kemi eller klinisk genetik. Vissa av de
prov som tas inom hälso- och sjukvården sparas i en biobank hos
vårdgivaren. Av de prov som sparas i regionerna är merparten för
ändamålet vård och behandling (cirka 95 procent).
Information om utförda analyser, analyssvar, diagnos och huruvida ett prov finns bevarat lagras i biobankens, respektive laboratoriets, laboratorieinformationssystem (LIS). Flera av uppgifterna i
LIS är en journalhandling.

3.3

Aktörer och typ av forskning

Uppgifter om antal möjliga personer behövs för dem som planerar
att genomföra klinisk forskning inom såväl det offentligrättsliga
som inom det privaträttsliga området. Bland de offentligrättsliga
aktörerna finns fram för allt universitet och högskolor med staten
som huvudman, men flera andra statliga myndigheter har forskningsuppgifter inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Även kommuner
och regioner bedriver forskning där det finns behov av antalsberäkning. Bland de privaträttsliga aktörerna finns lärosäten som drivs av
andra huvudmän än staten, privata företag och stiftelser. Särskilt
läkemedelsföretag och företag inom medicinsk teknik har behov av
antalsberäkning.
Vid en genomgång av statistiken har Vetenskapsrådet visat att tio
procent av svensk klinisk forskning utgörs av läkemedelsprövningar.2
Läkemedelsprövningar utförs inom akademin, hälso- och sjukvården
och life science-industrin och utgör en viktig del av klinisk forskning, menar Vetenskapsrådet.
Det finns många sätt att kategorisera forskning och utvecklingsarbete och detta betänkande syftar inte till att ge någon heltäckande bild. Det som behandlas här är den personuppgiftsbehandling
som är nödvändig för antalsberäkning inför beslut om att inleda
klinisk forskning, oavsett studieupplägg.

2

Vetenskapsrådet (2017). Statistik för läkemedelsprövningar ur ett patientperspektiv.
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Klinisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar

Klinisk forskning är ett uttryck som rymmer många olika typer av
forskning, se definition i avsnitt 2.5. Inom klinisk forskning studeras
bland annat vilka besvär som människor med en viss sjukdom har,
hur träffsäkert ett diagnostiskt test är och vilken behandling som är
mest effektiv. Det kan till exempel handla om att ta reda på vilken
kombination av operation och strålning som är mest optimal för
patienter med tjocktarmscancer, studier av koppling mellan bilavgaser
och hjärtinfarkter eller nya metoder för att övervaka svårt hjärnskadade personer.3 I avsnitt 3.5.1 beskrivs tre typfall för att illustrera
antalsberäkning inför klinisk forskning.
En av de målsättningar som lyfts fram i regeringens strategi för
life science är att fler kliniska studier, som bedrivs i samarbete med
näringslivet, ska förläggas i Sverige.4 En vanlig typ av sådan näringslivssamverkan är kliniska läkemedelsprövningar som beskrivs kortfattat nedan. Processen för de moment som görs inför att ett läkemedelsföretag ska initiera en läkemedelsprövning beskrivs utförligt
i en rapport från Vetenskapsrådet.5 De olika stegen beskrivs även på
en webbsida för kliniska studier.6 Information finns också via Läkemedelsverket7 och Läkemedelsindustriföreningen8. En sammanfattning följer nedan.
Till att börja med upprättar läkemedelsföretaget ett utkast till
protokoll. Det innehåller bland annat information om den patientgrupp som är tänkt att ingå i prövningen, syftet samt inklusions- och
exklusionskriterier.
I det följande undersöker företaget vilka länder som kan vara
aktuella att genomföra prövningen i och även vilka kliniker i utvalda
länder som är intresserade av att delta.
Inför beslut om att starta studien gör företaget också en förfrågan
till kliniker inom hälso- och sjukvården, där uppgifter samlas in via
frågeformulär eller motsvarande. En vanlig fråga är antalet patienter
som kliniken bedömer är möjliga att rekrytera, baserat på de aktuella
3

Utredningen av den kliniska forskningen (2008). Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska
forskningen (SOU 2008:7).
4
Regeringen (2019). En nationell strategi för life science.
5
Vetenskapsrådet (2018). Förstudierapport – Samordnade studieförfrågningar.
6
Vetenskapsrådet. Kliniska studier – steg för steg (www.kliniskastudier.se).
7
www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/kliniskprovning/lakemedel-for-manniskor.
8
www.lif.se/grundfakta/forskning/kliniska-lakemedelsprovningar/.
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inklusions- och exklusionskriterierna. Svaren ligger sedan till grund
för företagets beslut om vilka länder, och vilka kliniker inom varje
land, som ska ingå.

3.4

I vilken omfattning görs antalsberäkning?

Det har inte varit möjligt att få fram exakt uppgift över hur många
antalsberäkningar som görs. Det saknas sammanhållen statistik och
det är svårt att uppskatta antalet unika förfrågningar. Detta beror på
att förfrågningar om kliniska studier kan ske på så många olika sätt.
De kan till exempel ställas direkt till klinikerna, till kvalitetsregistren
eller till noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. När en
kontakt väl är etablerad mellan ett företag och den som ska genomföra själva forskningen eller läkemedelsprövningen går följande förfrågningar ofta direkt, alltså inte via de regionala noderna. Det finns
dock viss statistik insamlat inom ramen för samarbetet Kliniska
Studier Sverige som redovisas längre ner i detta avsnitt.
För att få en uppfattning om antalet årliga antalsberäkningar kan
jämförelser med olika ansökningstyper vara relevanta.
Antalet ansökningar om etikprövning som behandlades inom de
medicinska avdelningarna vid Etikprövningsmyndigheten var ungefär 2 400 år 2017, respektive 2 500 år 2018. Av dessa var 238 ansökningar om klinisk läkemedelsprövning år 2017 och 251 år 2018.9
Enligt statistik från Läkemedelsindustriföreningen gjorde föreningens medlemsföretag 221 förfrågningar till svensk hälso- och sjukvård om att genomföra kliniska läkemedelsprövningar år 2018.10
År 2017 förlades ungefär hundra prövningar till Sverige; samma år
inkom drygt 240 förfrågningar.
Statistik från EU:s register över kliniska prövningar visar att det
svenska Läkemedelsverket tog emot 260 ansökningar om kliniska
läkemedelsprövningsansökningar år 2018.11 De senaste åren har antalet
ansökningar varit i storleksordningen 250–300 per år.
9

Etikprövningsmyndigheten. Statistikuppgifter hämtade från Etikprövningsmyndighetens webbsida 14 januari, 2020.
10
Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Antal ”feasibility-förfrågningar” och antal prövningar
allokerade till Sverige. Statistikuppgifter hämtade från Läkemedelsindustrins webbsida
13 mars, 2020.
11
Läkemedelsverket. Antal Inkomna kliniska läkemedelsprövningsansökningar i Sverige
2005–2018. Statistikuppgifter hämtade från Läkemedelsverkets webbsida 14 januari, 2020.
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Knappt tre fjärdedelar av de läkemedelsprövningar som förlades
till Sverige under perioden 2010–2016 var internationella.12 Av de
europeiska patienterna under samma period var andelen svenska
patienter nio procent.
Enligt en rapport från Vetenskapsrådet är tillgången till nationell
statistik rörande studieförfrågningar för klinisk forskning i Sverige
begränsad.13 Läkemedelsindustriföreningen gör en årlig enkät till
sina medlemsföretag, men det finns inte någon motsvarande nationell statistik från hälso- och sjukvården.
Sverige är indelat i sex samverkansregioner och inom varje sådan
region finns minst ett universitetssjukhus. Samverkansregionerna
har ett samarbete, Kliniska studier Sverige, med stöd av Vetenskapsrådet. Inom ramen för detta samarbete har man bildat sex regionala
noder som bland annat ger stöd till företag och forskare inför start
av klinisk forskning. En viktig del är att identifiera intresserade kliniker. Var och en av landets 21 regioner hör till en av noderna; Forum
Norr (Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland), Forum Uppsala–Örebro (Gävleborg, Dalarna, Uppsala,
Värmland, Örebro län, Västmanland och Sörmland), Forum Stockholm–Gotland (Stockholm och Gotland), Gothia Forum (Västra
Götaland och norra delen av Halland), Forum Sydost (Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län) eller Forum Söder (södra delen
av Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne).
Antalet studieförfrågningar anges i en årligen återkommande
rapport från noderna. För åren 2018 och 2019 rapporterar Forum
Norr 40/43, Forum Uppsala–Örebro 53/55, Forum Sydost 60/59,
Karolinska Trial Alliance 33/19, Forum Söder 40/43 och Gothia
Forum 173/184 förfrågningar per år.14

3.5

Hur görs antalsberäkning?

I tabell 3.3 ges en schematisk beskrivning av processen för att genomföra antalsberäkning. Den kombination av åtgärder som utgör behandlingen av personuppgifterna kan (helt eller delvis) utföras autoEnligt Läkemedelsverkets ärendehanteringssystem inkom 283 ansökningar, medan uppgiften
är 260 enligt EU:s statistik där varje studie får en unik registreringskod.
12
Vetenskapsrådet (2017). Statistik för läkemedelsprövningar ur ett patientperspektiv.
13
Vetenskapsrådet (2018). Förstudierapport – Samordnade studieförfrågningar.
14
Notera att det inte går att avgöra vilka förfrågningar som samtidigt ställts till flera noder.
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matiserat. Detta kan innebära att resultaten i de olika delmomenten
inte blir synliga för den person som utför antalsberäkningen. Ett
exempel är att flera kvalitetsregister är uppbyggda på ett sådant sätt
att det går att göra en sökning i registret där ett antal kriterier specificeras och endast ett antal (inga uppgifter som identifierar specifika
personer) återges som resultat av sökningen. Det är principiellt viktigt
att vara klar över att det görs en behandling av personuppgifter, även
om delmomenten i sig inte redovisas för den som utför antalsberäkningen.
Tabell 3.3

Schematisk beskrivning av delmoment i antalsberäkning

Förfrågan inkommer

Administrativ åtgärd

Besked om antal

Beslut om att besvara
förfrågan.

Framtagning av personuppgifter
som redan finns hos vårdgivaren.
Uppgifterna kan till exempel vara
lagrade i patientjournaler eller
kvalitetsregister.

Förfrågan besvaras
genom att ett antal
meddelas till frågeställaren.

En person får i uppgift att
utföra antalsberäkningen.

Läsning och bearbetning av
personuppgifterna för att
undersöka vilka uppgifter som
överensstämmer med de kriterier
som specificeras i förfrågan.

Inga personuppgifter
utlämnas, varken
genom överföring,
spridning eller tillhandahållande på
annat sätt.

Sammanförande av personuppgifter som stämmer med
kriterierna.
Användning av de sammanförda
personuppgifterna för att räkna
antalet.
Underlaget som innehåller de
sammanförda personuppgifter
som använts för att beräkna
antalet gallras omedelbart. Dock
varken ändras eller raderas själva
personuppgifterna.
Källa: Sammanställning av uppgifter från kansliets kontakter med aktörer verksamma inom klinisk
forskning (se avsnitt 2.4).
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Exempel i form av typfall

Antalsberäkning kan rent praktiskt göras på flera olika sätt. De uppgifter som behövs kan till exempel finnas i patientjournaler eller
kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. För att illustrera varför
antalsberäkning görs, och hur den går till, följer tre fiktiva typfall.
Antal potentiella patienter för prövning av ett nytt läkemedel
Syftet är att pröva en behandling med ett nytt läkemedel för att få en
uppfattning om behandlingens effekt och vilken dos som är optimal.
Dessutom ska effekt och säkerhet för det nya läkemedlet, jämfört
med standardbehandling, studeras under en längre tidsperiod.
Den som vill veta antalet är ett internationellt företag som letar
efter länder som kan ingå i prövningen. I de förberedande stegen
försöker företaget få en bild av hur många vårdgivare som skulle
kunna involveras i respektive land och hur många patienter det finns
vid varje sådan vårdgivare.
Den vårdgivare som tillfrågas om antal gör en sökning i patientjournaler. Ingen data avseende enskilda individer lämnas ut, endast
uppgift om hur många patienter som uppfyller inklusions- och exklusionskriterierna.
För att inkluderas ska patienterna uppfylla följande kriterier: ha
diagnosen Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, tidigare inte fått effekt
vid behandling med ett visst läkemedel (eller varit intolerant mot
läkemedlet), ha en sjukdomsaktivitet som utifrån olika index motsvarar måttlig till svår sjukdom, samt haft sjukdomen under minst
två år. Ytterligare inklusionskriterier kan exempelvis vara en viss utbredning av inflammationen eller att patienten har en specifik
genetisk uppsättning.
Exkludering ska göras vid vissa kriterier när det gäller sjukdomshistorik, till exempel får patienterna med Crohns sjukdom inte ha
förträngningar i tarmen.
Utöver antalsberäkningen kan företaget behöva information om
resurser, till exempel om det finns tillräckligt med personal och
utrustning för att undersöka patienterna med endoskopi.
Om antalet patienter bedöms vara tillräckligt görs därefter en
ansökan om etikprövning och klinisk läkemedelsprövning. Dessutom skriver företaget och vårdgivaren (eller regionen) ett avtal.
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Först när avtal och tillstånd från Etikprövningsmyndigheten och
Läkemedelsverket är klara går företaget vidare och påbörjar den
kliniska läkemedelsprövningen.
Antal potentiella deltagare till en studie på register och tidigare
insamlade biologiska prover
Syftet är att besvara en forskningsfråga genom en studie som inkluderar såväl data i befintliga register som analyser av biologiska prover
i biobanker. Ett exempel kan vara att studera orsaker till en lägre
överlevnad hos patienter under 35 år som drabbats av bröstcancer.
Den som vill veta antalet är en forskningshuvudman som överväger att starta en studie där data ska inhämtas från olika register,
såsom kvalitetsregister med uppgifter om diagnos och behandling.
Då diagnosen är ovanlig behöver patienter från långt tillbaka i tiden
inkluderas, vilket gör att diagnosen behöver säkerställas till dagens
diagnosklassifikationer genom nya analyser på tidigare bevarade
tumörprov. För att kunna ta ställning till om studien går att genomföra vänder sig forskningshuvudmannen till kvalitetsregistret för
bröstcancer.
Frågan till registerhållaren är antalet kvinnor som drabbats av
bröstcancer när de var 34 år eller yngre och som har tumörprov
bevarade i en biobank inom sjukvården.
Om antalet bedöms vara tillräckligt går forskningshuvudmannen
vidare med ansökan till Etikprövningsmyndigheten och med ansökan
om forskningsmedel.
Antal fall av en viss sjukdom representerade i en provsamling
Syftet utgår i det här exemplet från en fråga som skulle kunna
besvaras med hjälp av redan insamlade prover. Ett exempel är att
jämföra sparade blodprov som en person lämnat innan en sjukdom
bröt ut med nytagna prover från samma person efter sjukdomsutbrott. Ett annat exempel är att studera prover på tumörer som har
en specifik genförändring.
Den som vill veta antalet är en forskningshuvudman som planerar
att undersöka om det går att identifiera individer som kommer att
bli sjuka – redan innan de har några symtom. Den planerade studien
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rör personer med en specifik autoimmun sjukdom. Forskningshuvudmannen vill veta hur många fall av denna sjukdom som har
prov bevarade i en biobank inom sjukvården fem år innan patienten
fick diagnos. Information behövs redan i planeringen av studien för
att bedöma om det är möjligt att gå vidare med idén att göra en
forskningsstudie.
Den vårdgivare som tillfrågas om antal behöver behandla uppgifter från ett eller flera laboratorieinformationssystem. Dessa
system kan till exempel innehålla uppgifter som identifierar personen (såsom namn eller personnummer) och dennes diagnos, huruvida prov finns bevarat, vilka analyser som gjorts, provkaraktäristika
och provtagningsdatum. Eventuellt kan uppgifter från laboratorieinformationssystem behöva matchas med ytterligare information från
den klinik som har behandlat patienten.
Om antalet bedöms vara tillräckligt går forskningshuvudmannen
vidare med och ansökan till Etikprövningsmyndigheten och eventuellt även en ansökan om forskningsmedel.
Data från andra källor än hälso- och sjukvården
Det finns även typexempel som omfattar antalsberäkning där information behövs från andra datakällor än vårdgivare. Eftersom dessa
inte ingår i denna utredning så beskrivs sådana exempel inte närmare
här (se avgränsning i avsnitt 2.2).
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4.1

Problem med den nuvarande ordningen

4.1.1

Regelverket anses vara otydligt

I en skrivelse till regeringen år 2016 angav Vetenskapsrådet sin uppfattning att det saknas ett tydligt lagstöd för den personuppgiftsbehandling som i praktiken är nödvändig att utföra inför beslut om
en klinisk studie ska inledas eller inte.1 Myndigheten menade att
detta leder till en osäkerhet kring vilka bestämmelser det går att
stödja behandlingen på, vilket försvårar dess instruktionsenliga uppgift att ”stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i
Sverige”. Hemställan har inte föranlett någon åtgärd.
Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation, samt en ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling är två
prioriterade områden som lyfts fram i regeringens strategi för life
science.2 Personuppgiftsbehandling som utförs inom hälso- och sjukvården vid antalsberäkningar inför klinisk forskning lyfts fram som
ett av de områden där befintlig lagstiftning, som reglerar hur data får
användas för forskning och innovation, tolkas på olika sätt av olika
aktörer. Att lagstiftningen tolkas på olika sätt kan bero på att kunskapsnivån hos aktörerna varierar, menar regeringen, men också på
att det faktiskt finns oklarheter och hinder som kan behöva adresseras
eller förtydligas.

1

Vetenskapsrådet (2017). Hemställan om lagstöd för personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning och pre-screening (handling inskickad till regeringskansliet).
2
Regeringen (2019). En nationell strategi för life science.
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Regionerna gör på olika sätt

Kontakter under utredningsarbetet ger vid handen att regioner och
vårdgivare för närvarande hanterar antalsberäkning på lite olika sätt.
För att göra en antalsberäkning av hur många personer som har
ett visst sjukdomstillstånd behövs ofta tillgång till uppgifter från
patientjournaler. Vid vård av patienter ska det föras patientjournal
(3 kap. 1 § patientdatalagen). Skyldigheten gäller till exempel för
dem som har legitimation för ett yrke i hälso- och sjukvården. Vissa
av regionerna har publicerat tydliga riktlinjer för hur förfrågningar
från forskningshuvudmän ska hanteras. Ofta är det en verksamhetschef som beslutar om huruvida vårddokumentation, såsom uppgifter
i patientjournaler, ska lämnas ut. Men det finns även andra lösningar,
till exempel att den ansvarige läkaren prövar utlämnande av journalhandlingar eller att beslutet fattas av en person som har en roll inom
regionens förvaltning.
Hur momentet att behandla personuppgifter specifikt för antalsberäkning går till beskrivs sällan tydligt i riktlinjerna. Men i de fall
det är möjligt att utläsa framträder två olika förhållningssätt. I det
ena fallet kan så kallad utsökning av patienter ske på uppdrag av verksamhetschefen. Det andra förhållningssättet är att utsökning är en
administrativ åtgärd som kan ske genom elektronisk åtkomst till uppgifterna i journalsystemet.
Uppgifter som behövs för antalsberäkningen kan även hämtas
från andra källor än patientjournalen, till exempel från kvalitetsregister. Eftersom dessa har olika utformning är även arbetet med
registren organiserat på olika sätt i regionerna. Gemensamt för
registren är att de är individbaserade och innehåller uppgift om diagnos, insatta åtgärder och resultat. Registren används bland annat för
att följa upp patienterna och se effekterna av åtgärder inom hälsooch sjukvården. Staten har under några år haft en särskild satsning
på de nationella kvalitetsregistren tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner.3 Satsningen har medfört ökat finansiellt stöd
till de nationella kvalitetsregistren, och en del av överenskommelsen
mellan parterna har varit att förbättra förutsättningarna för klinisk
forskning och registerbaserad forskning.

3

För år 2020 gäller dokumentet Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (ärende nr 19/01536).
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Användning av artificiell intelligens vid antalsberäkning

Tekniken inom automatisering och så kallad maskininlärning utvecklas allt mer. Antalet applikationer som tillämpas inom hälso- och sjukvården är ännu är förhållandevis litet enligt en kartläggning som
Socialstyrelsen har gjort under 2019.4 Flera frågeställningar kopplade
till personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning kan komma att
aktualiseras med anledning av en ökande användning av artificiell
intelligens inom hälso- och sjukvården. Ett exempel är huruvida en
algoritm, som är utformad för att gå igenom data från patientjournaler
och identifiera behandlingsresultat som avviker från det förväntade
utfallet, ska ses som kvalitetsuppföljning eller en form av antalsberäkning.
Ytterligare en aspekt är att det kan vara svårare att göra en tydlig
avgränsning mellan statistik och antalsberäkning när algoritmer
används för att gå igenom uppgifter i patientjournaler eller kvalitetsregister och summera antal.
Flera hypotetiska frågeställningar skulle kunna konstrueras. I de
ställningstaganden som görs i detta betänkande menar vi att det inte
spelar någon principiell roll om antalsberäkningarna görs av en människa eller via en automatiserad aktivitet. Ansvaret för att personuppgiftsbehandlingen görs på ett korrekt sätt vilar under alla omständigheter ytterst på den personuppgiftsansvariga.

4.2

Svenskt deltagande i klinisk forskning

En av regeringens målsättningar inom life science-området är att mer
klinisk forskning som bedrivs i samarbete med näringslivet ska förläggas till Sverige.5
Sedan år 2017 driver Vetenskapsrådet en utvecklingssatsning i
syfte att öka den kliniska forskningen i Sverige genom att samordna
studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på
sådana förfrågningar inför företagens beslut att välja land eller område
för att genomföra kliniska studier.
4

Socialstyrelsen (2019). Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården.
Nr 2019-10-6431.
5
Regeringen (2019). En nationell strategi för life science.
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Inom ramen för satsningen har Vetenskapsrådet gjort en förstudie som bland annat bygger på intervjuer med representanter från
läkemedelsföretag, regionala noder inom samverkansregionerna samt
olika kliniker inom hälso- och sjukvården.6 Enligt förstudien finns en
samsyn mellan företagen, klinikerna och noderna beträffande utmaningar i studieförfrågningsprocessen. Utmaningarna rör i huvudsak
resurser, information, samordning och svarstider. Förstudien beskriver både ekonomiska och juridiska förutsättningar som de intervjuade menar behöver beaktas för att ta fram förslag till åtgärder.
Bland annat lyfts att en ökad samordning inte får resultera i en
mindre effektiv process och att sekretess i relation till företagens
studieförfrågningar ses som en viktig fråga.
Företag som vill ha svar på en studieförfrågan uppmanas i dag att
skicka in kortfattad information till de sex regionala noderna. En
vidareutveckling av förslagen i förstudien pågår inom utvecklingsprojektet.7

4.3

Etiska aspekter

Att inte skada, att göra gott, att respektera patientens autonomi och
integritet samt att vara rättvis är viktiga etiska principer inom all hälsooch sjukvård.8 Rättviseprincipen framhålls i den svenska hälso- och
sjukvårdslagens målparagraf genom att vården ska ges på lika villkor
för hela befolkningen (3 kap, 1 §).
En viktig utgångspunkt i utredningsarbetet har varit att genomgående beakta etiska aspekter, särskilt integritet och autonomi hos
de vars personuppgifter behandlas i samband med antalsberäkning.
Därtill har vi utgått från att hälsan är viktig för människors livskvalitet.9 Utveckling av hälso- och sjukvård ger förutsättningar att
främja hälsan – och därmed livskvaliteten – hos medborgarna. På liknande sätt kan klinisk forskning bidra till livskvalitet genom att
bygga upp kunskap till stöd för diagnostik, behandling, möjlighet att
förebygga sjukdom och för rehabilitering. Klinisk forskning kan bidra
6

Vetenskapsrådet (2018). Förstudierapport – Samordnade studieförfrågningar.
www.kliniskastudier.se/utvecklingssatsningar/samordnade-studieforfragningar.html.
Beauchamp T., Childress J. Principles of biomedical ethic; 2001. p. 12.
9
För förklaring av livskvalitet se till exempel SBU (2012) Viktigt men svårt mäta livskvalitet.
Vetenskap och praxis, nr 1, 2012.
7
8

48

SOU 2020:53

Problem och allmänna överväganden

till att den som är sjuk blir frisk och minska risken för att den som är
frisk får problem med sin hälsa i framtiden.
Att Sveriges har en stark internationell konkurrenskraft är dessutom värdefullt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.10
4.3.1

Många olika intressenter berörs av antalsberäkning

Flera intressenter berörs av personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning, se sammanställning i tabell 4.1. En av de centrala intressenterna är den som uppfyller kriterierna för att ingå i en studie och
träffas av antalsberäkningen. Även den som inom ramen för sin
anställning inom hälso- och sjukvården har i uppgift att genomföra
antalsberäkningen berörs, samt den som är personuppgiftsansvarig.
Ytterligare intressenter är vårdgivaren, regionen och forskningshuvudmannen11. Därtill berörs Sverige som nation samt medborgare
i Sverige och globalt, särskilt den som har ett visst medicinskt tillstånd, som riskerar att drabbas av det i framtiden eller är anhörig.
Ömsesidig förståelse kan skapas genom att involvera intressenterna i processen med att utarbeta ett förslag till ändrat regelverk för
antalsberäkning, och då vara noga med att så många röster som möjligt kommer till tals och att olika perspektiv belyses. Dessutom
behövs ett gott informations- och kommunikationsarbete då en eventuell förändring av regelverket kommer till stånd.

10

Internationell attraktivitet och konkurrenskraft är ett av de områden som lyfts fram som
särskilt angelägna av regeringen. En nationell strategi för life science, (2019).
11
Den som efterfrågar antalsberäkning, till exempel forskare vid ett lärosäte, forskare inom
hälso- och sjukvården eller ett företag.
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Intressenter som berörs vid antalsberäkning
Exempel på maktresurser, eller brist på sådana resurser

Personen bakom
personuppgifterna
Den som genomför
antalsberäkning

Brist på maktresurser: Beroende av hälso- och sjukvården

Personuppgiftsansvarige

Maktresurser: Möjlighet att stoppa icke korrekt personuppgiftsbehandling

Vårdgivaren

Maktresurser: Ansvar för rutiner för hantering av personuppgifter inom vårdgivarens verksamhet. Fördelning och
prioritering av hälso- och sjukvård

Regionen

Maktresurser: Fördelning och prioritering av finansiering och
strukturella resurser till hälso- och sjukvård inom regionen.
Möjlighet att göra hanteringsordning för hur antalsberäkning
praktiskt och administrativt ska göras inom regionen

Forskningshuvudmannen

Maktresurser: Initierar och driver en fråga om antalsberäkning i förberedande steg inför klinisk forskning

Brist på maktresurser: Kan inte avstå att utföra uppgift inom
ramen för anställning

Brist på maktresurser: Beroende av att få uppgift om antal
från hälso- och sjukvården i det specifika ärendet
Sverige som nation

Maktresurser: Lagstiftning. Fördelning och prioritering av
finansiering och strukturella resurser till hälso- och sjukvården i landet

Medborgare

Maktresurser: Kan rösta i allmänna val för att välja politiska
företrädare i region och riksdag

Källa: Tabellen har upprättats av kansliet som ett stöd för att fundera kring hur intressenter kan
påverkas.

4.3.2

Värdet av integritet, men också av kunskap som följer
av forskning

En rad olika värden behöver beaktas. Ett av de mest uppenbara är
värdet av att värna integriteten hos den vars personuppgifter behandlas. Det finns flera texter som förklarar hur integritet kan definieras
och förstås i ett etiskt perspektiv.12 Integritet kan ses som en konstant och villkorslös egenskap som är knuten till varje människas
egenvärde. En människa har rätt till sin integritet, även om hen inte
själv förmår hävda denna rätt. Samhället har ett ansvar att säkerställa
att respekten upprätthålls, till exempel genom att se till att det finns
12

Se till exempel Statens medicinsk-etiska råd (2018). Etik. En introduktion. Etiska vägmärken. Fjärde omarbetade upplagan.
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regelverk som ser till att den enskildes integritet har ett tillräckligt
skydd. Till den personliga integriteten hör möjligheten att råda över
information som rör en själv och att slippa oönskade intrång i den
personliga sfären.
Andra värden som rör den vars personuppgifter behandlas är autonomi (till exempel möjlighet till valet att inte ingå i antalsberäkningen)
och människovärde (till exempel att inte bli reducerad till en siffra i
ett antal). När det gäller autonomi går det att se en principiell skillnad för den enskilde i de fall data hämtas från patientjournaler (det
går inte att motsätta sig att patientjournal förs) i jämförelse med att
data hämtas från kvalitetsregister (det är möjligt att välja att inte ingå
i registret). I praktiken ser vi dock inte att det blir någon skillnad för
den enskilde just när det gäller personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning, oavsett vilken av dessa källor som uppgifter hämtas från.
Skälet till detta är att personen, enligt vårt förslag, inte tillfrågas i samband med antalsberäkningen. Tekniska förutsättningar för åtkomst
till personuppgifter och reglering av behörigheter för dem som ska
utföra antalsberäkning säkerställer nödvändigt skydd mot risken för
intrång i den personliga integriteten. Se vidare avsnitt 5.8 om skyddsåtgärder.
Ytterligare en aspekt är ett intresse för den enskilde patienten att
bidra till ny kunskap som kan bli till gagn för egen eller andra människors hälsa.13
För forskningshuvudmannen finns värdet av att i ett tidigt skede
kunna göra en rimlig bedömning av om forskningen skulle vara möjlig att genomföra. Detta så att inte alltför mycket tid och resurser
läggs på en forskningsidé som sedan inte kan genomföras för att det
inte går att få tillräckligt många deltagare.
Vårdgivaren och regionen har ett intresse av att i ett senare skede
få möjlighet att delta i forskning och därmed ta del av kunskapsuppbyggnad inom ett område som är relevant. Relevansen följer av
att det område där underlag för antalsberäkning efterfrågas är ett
område där man bedriver verksamhet och har ansvar för patienter.
Det finns också ett värde av att ha goda förutsättningar att handla på
ett korrekt sätt.

13

Se till exempel Forskningsöversikt 2019. Klinisk behandlingsforskning, VR1902, Vetenskapsrådet, samt Patientmedverkan och inflytande i hälso- och sjukvård. Fem fallstudier på nationell
nivå, PM 2015:07, Tillväxtanalys.
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Slutligen finns ett värde av likabehandling och rättvisa. I detta
sammanhang kan det ta sig uttryck i att det finns samma möjlighet
att i ett senare skede delta i forskning, oavsett region och vårdgivare,
och att behandling av personuppgifter görs på lika sätt i hela landet.
4.3.3

Ställningstagande grundat på rättvisa
och intresseavvägning

Det skulle kunna finnas en intressekonflikt mellan värdet av att
värna integriteten hos enskilda vid behandling av känsliga personuppgifter i förhållande till värdet av att ge uppgift om antal. I en
bredare mening skulle man kunna se en konflikt mellan intressen hos
den enskilda personen vars personuppgifter behandlas vid antalsberäkning och samhället i stort. En person kan behöva insatser från
hälso- och sjukvården för att hantera sin sjukdom och hen har också
behov av respekt för sin personliga integritet. Samhället har i sin tur
behov av forskning som kan leda till kunskap och utveckling som
gynnar människor i framtiden.
Vi föreslår i det här betänkandet att det uttryckligen ska framgå
att det är ett tillåtet ändamål att behandla personuppgifter inom
hälso- och sjukvården i syfte att göra antalsberäkning av möjliga deltagare för forskning. Avvägningen bakom förslagen är att vi menar
att risken för den personliga integriteten står i proportion till värdet
av att kunna genomföra antalsberäkning som ett förberedande steg
inför klinisk forskning. Tabell 4.2 ger en sammanställning av de
värden som kan stå på spel, samt en bedömning av effekter och långsiktiga konsekvenser för var och en av intressenterna.
Vi ser rättvisa som den överordnade principen i motiveringen till
vårt ställningstagande, i det att alla intressenter ska behandlas enligt
likalydande regelverk oavsett vid vilken vårdgivare eller inom vilken
region hälso- och sjukvården bedrivs. Genom att regleringen görs i
lag gäller likalydande regelverk i hela landet.
Vidare menar vi att värdet av att på sikt få god livskvalitet och
hälsa för medborgarna samt hög internationell konkurrenskraft står
i proportion mot risken för bristande integritet, autonomi eller
respekt för människovärdet hos den enskilde. Ett skäl till detta är att
riskerna för den enskilde bedöms vara små när antalsberäkningen görs
i enlighet med vårt förslag, det vill säga ett förfarande där personuppgiftsbehandlingen görs helt och hållet inom hälso- och sjukvården,
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och enbart uppgift om antalet personer lämnas till forskningshuvudmannen.
Vi menar att det finns en etisk aspekt av en tydlig rättslig grund
för behandling av känsliga personuppgifter. För att undvika en glidning i användandet av antalsberäkning som ändamål är det viktigt
med en tydlig definition av vad ändamålet antalsberäkning omfattar.
Tabell 4.2

Värden på spel, samt effekterna för intressenterna

Personen bakom
personuppgifterna

Den som genomför
antalsberäkning
Personuppgiftsansvarige
Vårdgivaren och
regionen

Forskningshuvudmannen

Sverige som nation samt
medborgarna

Värden samt effekter på kort, respektive lång sikt
Värden på spel: Integritet, autonomi, människovärde, rättvisa
Effekt på kort sikt: Risk för brister i att värna integriteten, att
reduceras till siffra i beräkning, att ej bli inkluderad (om man
tillhör en liten grupp) samt för bristande autonomi
Konsekvens på lång sikt: Bidrar till bättre diagnos och
behandling
Värden på spel: Professionellt ansvar i sin yrkesroll
Effekt på kort och lång sikt: Trygghet i korrekt hantering
Värden på spel: Ansvar för personuppgiftsbehandlingen
Effekt på kort och lång sikt: Trygghet i korrekt hantering
Värden på spel: Rättvisa och likabehandling av patienter,
arbetsgivaransvar, möjlighet att bidra till klinisk forskning
Effekt på kort sikt: Trygghet i korrekt hantering
Konsekvens på lång sikt: Kunskap inom relevant område samt
starkare forskningsanknytning för klinisk verksamhet. Ingen
blir förbigången då likalydande regelverk gäller
Värden på spel:
Effekt på kort sikt: Möjlighet att få uppgift om antal.
Tydlighet ger möjlighet till snabbt besked
Konsekvens på lång sikt: Goda möjligheter att planera klinisk
forskning. Mindre risk för snedvridning av deltagare
Värden på spel: Internationellt anseende samt konkurrenskraft för forskning, innovation och näringsliv
Effekt på kort sikt: Starkt anseende. Internationella aktörer
väljer att lägga klinisk forskning i Sverige till följd av snabba
besked om antal
Konsekvens på lång sikt: God konkurrenskraft och möjlighet
att sprida goda exempel internationellt. Medborgare som
drabbas av ett medicinskt tillstånd har bättre möjlighet till
adekvat diagnos och behandling

Källa: Tabellen har upprättats av kansliet som ett stöd för att fundera kring hur intressenter kan
påverkas.

53

5

Reglering av antalsberäkning

5.1

Behov av tydligt lagstöd

Vid sådan antalsberäkning som ryms inom ramarna för detta betänkande görs en sökning av uppgifter som redan finns inom hälso- och
sjukvården. Uppgifter som behövs vid antalsberäkning är registrerade i patientjournaler eller kvalitetsregister, men den som gör beräkningen kan också behöva uppgifter som vårdgivaren har använt vid
exempelvis administration, kvalitetssäkring, planering, uppföljning
eller utvärdering av hälso- och sjukvårdsverksamheten. Antalsberäkning innebär inte något utlämnande av personuppgifter till frågeställaren. Som redan anförts utgör de beskrivna åtgärderna behandling av
personuppgifter (se definitioner i avsnitt 2.5). Att få en uppfattning
om storleken av underlaget är nödvändigt för att kunna ta ställning
till huruvida det finns förutsättningar för att inleda klinisk forskning
inom hälso- och sjukvården.
Såvitt framkommit råder samstämmighet om beskrivningen av
vad antalsberäkning är och dess betydelse för att genomföra klinisk
forskning i Sverige. Också osäkerheten om befintligt lagstöd för den
personuppgiftsbehandling som sker vid antalsberäkning, vilken framgår av de initiativ som tidigare tagits för att påtala och komma till rätta
med den, har bekräftats av myndighetsrepresentanter och företrädare
för akademin och intresseorganisationer, som vi haft kontakter med
under arbetets gång.
I det följande redovisar vi relevanta bestämmelser om integritetsoch dataskydd samt hur personuppgiftsbehandlingen vid antalsberäkning förhåller sig till dessa regler. I avsnitten 5.7 och 5.8 redovisar vi våra förslag.
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Integritetsskydd och personuppgiftsbehandling

EU:s dataskyddsförordning utgör grunden för den generella personuppgiftsbehandlingen inom EU. Förordningen syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och
friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria
flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter
är en grundläggande rättighet. Detta följer av Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). Uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval
av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Vidare har var och en rätt att få tillgång till insamlade
uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem (se
artiklarna 7 och 8). Också i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne (artikel 16.1).
Regler om integritetsskydd i vidare bemärkelse finns i den av
Förenta nationerna antagna allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna (se främst artikel 12). Också i europeiska konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, förkortad Europakonventionen, finns bestämmelser till
skydd för den enskildes rätt till respekt för privat- och familjelivet
(artikel 8.1). Ytterligare en central konvention är Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter.1
Grundläggande nationella bestämmelser om skydd för den personliga integriteten finns i regeringsformen. Av 2 kap. 6 § andra
stycket regeringsformen följer att var och en gentemot det allmänna
är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om
det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning
av den enskildes personliga förhållanden. Skyddet får under vissa
förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 20 §). En sådan begränsning får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i
1

I anslutning till dataskyddskonventionen finns ett antal antagna rekommendationer som
syftar till att förtydliga bland annat vad som gäller för personuppgifter om hälsa (hälsouppgifter) enligt artikel 6 i dataskyddskonventionen (Recommendation No. R [97] 5 of the Committee of Ministers to Member States on the protection of medical data). Rekommendationen
är tillämplig på insamling och automatiserad behandling av hälsouppgifter. Rekommendationen uppdaterades i mars 2019. För en mer detaljerad genomgång såväl när det gäller internationell som nationell reglering, se exempelvis prop. 2017/18:171: s. 52–56.
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ett demokratiskt samhälle och aldrig gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet (2 kap. 21 §).

5.3

Dataskyddsförordningen och nationell
lagstiftning om skydd för personuppgifter

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig på motsvarande sätt
som en lag antagen av riksdagen. Genom förordningsformen gäller
reglerna på samma sätt i alla EU:s medlemsstater.
I det följande redovisas vissa centrala bestämmelser i dataskyddsförordningen, men redan här kan nämnas att förordningen lämnar
visst utrymme för kompletterande nationella bestämmelser med ytterligare krav eller undantag. De nationella bestämmelser som bedömts
behövas i Sverige och som är av generell karaktär, i betydelsen att de
rör hela samhället eller flertalet myndigheter, finns i lagen (2018:218)
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,
benämnd dataskyddslagen. Dessutom finns flera sektorsspecifika författningar, ibland även kallade registerförfattningar, som tillåter viss
behandling av känsliga personuppgifter hos myndigheterna.2 Exempel
på sådana författningar är patientdatalagen, lagen (2002:297) om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (benämnd biobankslagen)
och lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Lagarna kompletteras av förordningar samt i vissa fall av myndighetsföreskrifter.
I patientdatalagen, liksom i många andra registerförfattningar,
anges uttryckligen att lagen kompletterar dataskyddsförordningen
(1 kap. 4 §). Det betyder att dataskyddsförordningens regler är det
som den personuppgiftsansvarige primärt ska följa. Kompletterande
bestämmelser, såsom dem i patientdatalagen, kan endast behållas
eller införas om och på det sätt dataskyddsförordningen tillåter.3

2

Prop. 2017/18:105 s. 84.
För en närmare beskrivning av dataskyddsförordningen och hur dataskyddslagen och viss
annan nationell lagstiftning förhåller sig till förordningen, hänvisas till propositionen Ny dataskyddslag med bakomliggande utredningsbetänkande, prop. 2017/18:105 respektive SOU 2017:39.
3
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Dataskyddsförordningens allmänna principer
och krav på rättslig grund för behandling
av personuppgifter

All behandling av personuppgifter måste vara förenlig med de allmänna principer som räknas upp i artikel 5.1 i förordningen. Dessa
principer måste iakttas för att behandlingen ska vara tillåten enligt
förordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter
ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till
den registrerade (led a), att uppgifterna bara får samlas in för vissa särskilda och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt
som är oförenligt med dessa ändamål (led b), att de ska vara korrekta, adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till
de ändamål för vilka de behandlas (leden c och d), att de inte får förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under
en längre tid än vad som behövs (led e) och att de ska behandlas på
ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet (led f). Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att dessa principer efterlevs (artikel 5.2).
Utöver dessa principer utgår förordningen från att varje behandling av personuppgifter ska vila på åtminstone en av de rättsliga
grunder som uttömmande anges i artikel 6.1. Om ingen av dessa
grunder är tillämplig, är personuppgiftsbehandlingen inte laglig och får
därmed inte utföras. De rättsliga grunderna är i viss mån överlappande, och flera rättsliga grunder kan vara tillämpliga avseende en och
samma behandling.4
Vid sidan av den registrerades samtycke till en viss personuppgiftsbehandling (artikel 6.1 a), är behandling av personuppgifter
rättsligt grundad, om den är nödvändig för ett antal utpekade omständigheter eller åtgärder, nämligen att fullgöra ett avtal i vilket den
registrerade är part (artikel 6.1 b), att fullgöra en rättslig förpliktelse
som vilar på den som är personuppgiftsansvarig (artikel 6.1 c), att
skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person (artikel 6.1 d), eller att utföra
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e). Slutligen kan behandling av personuppgifter
ske med stöd av det som brukar benämnas intresseavvägning. För att
behandla personuppgifter efter en intresseavvägning krävs att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse,
4

Prop. 2017/18:105 s. 46–48.
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och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter
inte väger tyngre (artikel 6.1 f). Enligt andra stycket i artikel 6.1 är
det dock inte möjligt för myndigheter att stödja sig på denna grund.
Den registrerade har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till
hans eller hennes specifika situation, göra invändningar mot behandling av sina personuppgifter som sker med stöd av intresseavvägning
(artikel 21. 1). Den personuppgiftsansvarige får, efter sådan invändning, inte längre behandla personuppgifterna, såvida denne inte kan
påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre
än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det
sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.5
När det gäller grunderna rättslig förpliktelse samt uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning uppställs krav på att de ska
vara fastställda i unionsrätten eller den nationella rätten för att grunderna ska kunna användas som lagligt stöd för personuppgiftsbehandling (artikel 6.3 första stycket). I fråga om grunden rättslig förpliktelse ska dessutom syftet med behandlingen vara fastställt i den
nationella rätten. Unionsrätten eller den nationella rätten som fastställer de rättsliga grunderna ska vidare uppfylla ett mål av allmänt
intresse och vara proportionerlig mot det legitima mål som eftersträvas (artikel 6.3 andra stycket). I skäl 41 anges att en rättslig grund
bör vara tydlig och precis och att dess tillämpning bör vara förutsägbar för personer som omfattas av den.
I propositionen som ligger till grund för dataskyddslagen har
regeringen med hänvisning till legalitetsprincipen (1 kap. 1 § regeringsformen) konstaterat att myndigheternas maktutövning i vidsträckt mening, även i den mån denna förutsätter behandling av personuppgifter, förutsätter stöd i någon av de källor som tillsammans
bildar rättsordningen. Det uttalades att det inte torde finnas någon
offentlig verksamhet i Sverige av vikt för samhällets funktioner som
saknar stöd i författning eller beslut som har meddelats i enlighet
med regeringsformens bestämmelser, och verksamhet som sker som
ett led i myndighetsutövning får därmed anses vara fastställd på det
sätt som dataskyddsförordningen kräver. Myndigheters uppdrag
enligt deras instruktion eller i regleringsbrev till myndigheterna kan
också, i vissa fall, utgöra en i enlighet med nationell rätt fastställd
5

Den registrerades rättighet enligt artikel 21 gäller också i fråga om den rättsliga grunden
utförande av arbetsuppgift av allmänt intresse, eller som ett led i myndighetsutövning
(artikel 6.1 e).
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rättslig förpliktelse i dataskyddsförordningens mening. Regeringen
anförde vidare att alla uppgifter som riksdag eller regering gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra är av allmänt intresse, i annat
fall skulle myndigheterna inte ålagts att utföra dem. På motsvarande
sätt är de obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner och regioner
att utföra av allmänt intresse. Detta ansågs gälla även i dataskyddsförordningens mening, eftersom det är upp till varje medlemsstat att
fastställa de uppgifter som är av allmänt intresse. Den verksamhet
som en statlig eller kommunal myndighet bedriver, inom ramen för
sin befogenhet, är också av allmänt intresse.6
De rättsliga grunderna samtycke, uppgift av allmänt intresse och
intresseavvägning i relation till personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning behandlas ytterligare i avsnitt 5.5.2.
Dataskyddsförordningen både förutsätter och ger medlemsstaterna
ett visst utrymme för att bibehålla eller införa bestämmelser i nationell
lagstiftning i syfte att anpassa tillämpningen av förordningen beträffande de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
Även artikel 9 om känsliga personuppgifter ställer krav på unionsrättslig eller nationell reglering (se avsnitt 5.6). Om det inte säkerställs
att det finns nationell lagstiftning där dataskyddsförordningen så
kräver och behov finns, kan det leda till att samhällsviktiga behandlingar av personuppgifter kan komma att sakna rättsligt stöd. Detta
gör sig särskilt gällande beträffande de verksamheter som hanterar
känslig eller integritetskänslig information.
På nationell nivå är det alltså möjligt att i dessa fall bestämma om
särskilda krav som ska gälla för personuppgiftsbehandlingen. Som
nämnts är bland annat patientdatalagen ett exempel på sådan kompletterande, nationell reglering (se vidare nedan).

5.5

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
vid antalsberäkning

Bedömning: Den behandling av personuppgifter som sker vid
antalsberäkning är tillåten enligt artikel 6.1 och 6.3 i dataskyddsförordningen.
6

Prop. 2017/18:105, främst s. 50–63.
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En administrativ åtgärd för att utföra en uppgift
av allmänt intresse

Behandlingen av personuppgifter som sker vid antalsberäkning utgör
en kombination av åtgärder (se avsnitt 3.5, tabell 3.3). Syftet är att
tillgodose frågeställarens behov av att veta om det finns ett tillräckligt stort underlag för en framtida klinisk forskningsstudie. Förfrågan och dess resultat kan visserligen leda till ett beslut om att inleda
en forskningsstudie (se kapitel 3, tabell 3.1), men vid tidpunkten för
personuppgiftsbehandlingen pågår dock ännu inte någon forskning7.
I dataskyddsförordningen finns inga definitioner av vare sig forskning eller det i förordningen mer frekvent använda uttrycket forskningsändamål.8 När villkoren för personuppgiftsbehandling inom
forskning regleras särskilt i dataskyddsförordningen används i stort
sett genomgående termen vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, eller enbart forskningsändamål. Uttrycket används bland
annat i artikel 5.1 b (principen om ändamålsbegränsning) och i
artikel 9 som rör känsliga personuppgifter (se vidare avsnitt 5.6).9
I artikel 6, om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter, omnämns inte forskningsändamål särskilt. Det ingår där i den
mer omfattande grupp av ändamål som tillsammans kan (eller förutsätts) bli föremål för medlemsstaternas eller unionens kompletterande reglering (artikel 6.1 c rättslig förpliktelse och artikel 6.1 e allmänt intresse).
Till ledning för tolkningen av uttrycket forskningsändamål anges
i dataskyddsförordningen att det bör ges en vid tolkning och omfatta
till exempel teknisk utveckling och demonstration, grundforskning,
tillämpad forskning och privatfinansierad forskning. Även studier
som utförs av ett allmänt intresse inom folkhälsoområdet bör omfattas av begreppet (skäl 159).
Frågan om vad som begreppsmässigt förstås med forskning
respektive forskningsändamål har analyserats av bland andra Forsk7

Begreppet forskning definieras här i enlighet med den betydelse som begreppet ges i etikprövningslagen (se avsnitt 2.5).
8
Begreppet forskning förekommer enbart i förordningens skäl.
9
Det förekommer också i samband med föreskrifter om undantag för forskningsändamål från
vissa av de registrerades rättigheter i artiklarna 14, 17 och 21. Det återfinns även i artikel 89.1
som anger att personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, och i artikel 89.2 som lämnar utrymme för att i unionsrätten eller nationell rätt föreskriva undantag från vissa artiklar avseende de registrerades rättigheter.
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ningsdatautredningen, som bedömt att personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål omfattar ”arbete som är eller avses vara en del
av forskningsprocessen, inklusive förberedande eller avslutande aktiviteter såsom iordningsställande och dokumentation av databaser för
användning i forskning eller arkivering av forskningsmaterial”.10
Att det i dataskyddsförordningen förordas en vid tolkning av
begreppet kan alltså anses tala för att den personuppgiftsbehandling
som aktualiseras vid antalsberäkning omfattas av forskningsändamål, trots att det ännu inte påbörjats någon forskning utan snarare
är fråga om ett tidigt skede i en förberedelsefas. En sådan tolkning
ligger även i linje med den bedömning som Forskningsdatautredningen har gjort.
Vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter för historiska eller vetenskapliga forskningsändamål inkluderar också behandling för ”statistiska ändamål”.
Inte heller detta uttryck finns med bland definitionerna i artikel 4,
men av skäl 162 i framgår att med statistiska ändamål avses:
... varje åtgärd som vidtas för den insamling och behandling av personuppgifter som är nödvändig för statistiska undersökningar eller för
framställning av statistiska resultat. Dessa statistiska resultat kan vidare
användas för olika ändamål, inbegripet vetenskapliga forskningsändamål.
Ett statistiskt ändamål innebär att resultatet av behandlingen för statistiska ändamål inte består av personuppgifter, utan av aggregerade personuppgifter, och att resultatet eller uppgifterna inte används till stöd
för åtgärder eller beslut som avser en särskild fysiskperson.

Med beaktande av innebörden i skäl 162, förefaller det finnas en
distinktion mellan forskningsändamål och statistiska ändamål.
Vid personuppgiftsbehandling för antalsberäkning görs varken
någon insamling eller registrering av nya uppgifter. I stället utgör
behandlingen en efterkommande användning av befintliga uppgifter
som härrör från den individinriktade verksamheten i hälso- och
sjukvården. Med hänsyn till det bakomliggande skälet till förfrågan
om antalsberäkning torde det också ligga närmare till hands att
behandlingen är att anse som en administrativ uppgift snarare för
10

SOU 2017:50 s. 114. I den efterföljande propositionen (prop. 2017/18:298) görs inga uttalanden i detta avseende. Se även legaldefinitioner i 2 § etikprövningslagen (återgiven i avsnitt 2.5).
Se vidare artikel 6.2, 89.1 och skäl 159 i dataskyddsförordningen. Jfr prop. 2002/03:50 s. 114, där
rent inledande planeringsarbete eller ordnande av finansiering inte ansågs omfattas av forskningsbegreppet, eftersom det är först i samband med forskningens genomförandefas som
risker för skada avseende forskningspersonens hälsa, säkerhet och personliga integritet uppkommer.
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forskningsändamål än för statistiska ändamål. Detta är av betydelse
för frågan om antalsberäkning kan anses omfattas av befintliga ändamålsbestämmelser, se vidare avsnitt 5.7.3.
5.5.2

Vilka rättsliga grunder är aktuella för antalsberäkning?

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter inom hälsooch sjukvården i syfte att göra en antalsberäkning inför ställningstagande om att inleda klinisk forskning måste, som framgått, behandlingen vara förenlig med de allmänna principerna och ha stöd i minst
en av de rättsliga grunderna i dataskyddsförordningen. Dessutom
måste det beaktas att det är fråga om känsliga personuppgifter som
behandlas. Vi återkommer till förordningens förbud mot behandling
av känsliga personuppgifter och om undantagen från förbudet i
avsnitt 5.6. Vidare måste behandling av personuppgifter ske i enlighet med sådan kompletterande nationell lagstiftning som bedömts
vara nödvändig för att ge det stöd för att behandlingen ska vara laglig
enligt förordningen, och för att precisera och anpassa den tillåtna
behandlingen. Som inledningsvis nämnts (och som närmare redovisas
nedan) innehåller patientdatalagen kompletterande bestämmelser till
dataskyddsförordningen, bland annat om för vilka ändamål personuppgifter inom hälso- och sjukvården får behandlas. Lagen gäller för
vårdgivare oberoende av om de har offentligrättslig huvudman (offentlig vårdgivare) eller privaträttslig huvudman (privat vårdgivare).
De rättsliga grunder i dataskyddsförordningen som skulle kunna
vara relevanta vid behandling av personuppgifter för antalsberäkning
torde vara att
– den registrerade har lämnat sitt samtycke till sådan behandling
(artikel 6.1 a),
– behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e),
och
– behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om
inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter
och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter,
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särskilt när den registrerade är ett barn (intresseavvägning,
artikel 6.1 f).
För frågan om vilken eller vilka av dessa rättsliga grunder som
faktiskt kan användas som stöd för personuppgiftsbehandling vid
antalsberäkning är det av betydelse huruvida den personuppgiftsansvarige är en offentligrättslig eller en privaträttslig aktör.
Samtycke
Ett samtycke ska vara frivilligt, specifikt, informerat och utgöra en
otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom
ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar den
aktuella behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne
(artikel 4.11 i dataskyddsförordningen). Ett villkor är vidare att ett
samtycke när som helst ska kunna återtas (artikel 7). Utrymmet för
myndigheter, såsom offentliga vårdgivare, att basera behandling av
personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke är begränsat
enligt dataskyddsförordningen, eftersom det ofta kan råda en betydande ojämlikhet mellan den registrerade och myndigheten, och att
det inte kan säkerställas att samtycket har lämnats frivilligt (se skäl 43
i dataskyddsförordningen).11 Om det i stället är en privaträttslig aktör
som är personuppgiftsansvarig anses det, generellt sett, inte innebära
något hinder mot att använda samtycke som rättslig grund för personuppgiftsbehandling.
Som konstaterats är den antalsberäkning som omfattas av föreliggande betänkande en efterkommande behandling av uppgifter
som härrör från den individinriktade verksamheten i hälso- och sjukvården. Uppgifter samlas in och registreras alltså i en vårdsituation.
Det kan antas att patienter i en sådan situation, eller åtminstone i
någon del av en längre vårdprocess, uppfattar sig vara i en form av
beroendesituation. Av den anledningen är samtycke inte en möjlig
grund för personuppgiftsbehandling som sker vid antalsberäkning,
om det är fråga om offentliga vårdgivare. Motsvarande skäl kan anföras också när det gäller en privat vårdgivare. Samtycke under dessa
omständigheter kan inte anses vara en lämplig rättslig grund, ens för
11

European Data Protection Board (EDPB), Guidelines05/2020on consent under Regulation
2016/679, Version 1.1, Adopted on 4 May 2020.
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en privaträttslig aktör. Det ankommer dock på personuppgiftsansvariga att för varje personuppgiftsbehandling göra denna prövning som en del av bedömningen av om ett giltigt samtycke kan
inhämtas.
Uppgift av allmänt intresse
Som framgått är det inte tillåtet för myndigheter att behandla personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning.
Frågan är därmed om behandling av personuppgifter vid antalsberäkning kan anses vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse. En uppgift av allmänt intresse får anses avse något som är
av intresse för eller berör många människor på ett bredare plan, i
motsats till ett särintresse eller ett enskilt intresse. Allmänintresset
inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, folkhälsa, socialt skydd och
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster (skäl 45 i dataskyddsförordningen). Regeringen har i tidigare lagstiftningsärenden uttalat att
begreppet uppgift av allmänt intresse måste ges en vid betydelse. Detta
för att myndigheternas verksamhet ska kunna fortsätta att fungera mot
bakgrund av dataskyddsförordningens begränsningar och hinder för
myndigheter att tillämpa samtycke respektive intresseavvägning som
rättsliga grunder för att behandla personuppgifter inom ramen för sin
verksamhet.12
Som redovisats anses vidare alla uppgifter som riksdag eller regering gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra vara av allmänt
intresse. På motsvarande sätt är de obligatoriska uppgifter som ålagts
kommuner och regioner att utföra av allmänt intresse. Begreppet
uppgift av allmänt intresse omfattar dock inte bara sådant som utförs
som en följd av ett offentligrättsligt och uttryckligt åliggande eller
uppdrag. Till skillnad från vad som gäller för rättslig förpliktelse
(artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen) behöver den personuppgiftsansvarige inte vara skyldig att utföra uppgiften för att den rättsliga
grunden uppgift av allmänt intresse ska vara tillämplig, även frivilliga
åtaganden kan inbegripas. Däremot krävs att uppgiften av allmänt
intresse ska vara fastställd i enlighet med unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas
av. Till detta återkommer vi i avsnitt 5.5.3.
12

Prop. 2017/18:105 s. 56.
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Vid tillämpningen av grunden uppgift av allmänt intresse spelar
det ingen roll om den personuppgiftsansvarige är en offentligrättslig
eller en privaträttslig aktör.
Syftet med antalsberäkning är att tillhandahålla ett beslutsunderlag; genom antalsberäkningen kan bättre beslut som avser forskning
inom hälso- och sjukvården fattas. Antalsberäkning kan därmed anses
vara en uppgift av allmänt intresse.
Nödvändighetsrekvisitet är som framgått centralt i dataskyddsregleringen. Den vägledning som finns till hur nödvändig behandling
ska tolkas enligt dataskyddsförordningen återfinns i skäl 39, som
anger att personuppgifter endast bör behandlas om syftet med behandlingen inte rimligen kan uppnås genom andra medel. Därutöver
kan praxis från motsvarande krav i dataskyddsdirektivet13 beaktas.14
Det är inte fråga om ett krav på att det ska vara omöjligt att utföra en
uppgift av allmänt intresse utan att behandlingsåtgärden vidtas. Behandlingen kan anses nödvändig och därmed tillåten – som i detta fall
enligt artikel 6.1 e – om behandlingen leder till effektivitetsvinster.15
Den metod som den personuppgiftsansvarige väljer för att utföra
sin uppgift måste dock – när det gäller offentlig förvaltning – vara
ändamålsenlig, effektiv och proportionerlig och får därmed inte medföra ett onödigt intrång i enskildas privatliv. Ju mer detaljerat en viss
uppgift har reglerats, desto mindre utrymme torde det finnas för den
personuppgiftsansvarige att välja olika tillvägagångssätt. Detta medför i sin tur en större förutsebarhet i fråga om vilken personuppgiftsbehandling som kan aktualiseras. Att ändamålet ska vara nödvändigt
för att utföra en uppgift av allmänt intresse innebär alltså i sig en
spärr mot helt onödig behandling av personuppgifter eller sådan

13

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter. Direktivet ersattes av dataskyddsförordningen när den började att gälla den
25 maj 2018.
14
Prop. 2017/18:298 s. 37.
15
Prop. 2017/18:105 s. 47 och den däri hänvisade domen från Europeiska unionens domstol,
som rörde tolkningen av motsvarande nödvändighetsrekvisit i artikel 7 e i dataskyddsdirektivet
(C-524/06, EU:C:2008:724). EU-domstolen uttalade att en myndighets förande av ett centralt
register över uppgifter som redan fanns i regionala register är nödvändigt om det bidrar till att
effektivisera tillämpningen av relevanta bestämmelser. Domen bör kunna utgöra stöd även vid
tolkningen av dataskyddsförordningen. På motsvarande sätt bör det i dagsläget mer eller mindre
regelmässigt anses vara nödvändigt att använda tekniska hjälpmedel och därmed behandla personuppgifter på automatisk väg, eftersom en manuell informationshantering inte utgör ett realistiskt alternativ för vare sig myndigheter eller företag.
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behandling som utgör ett oproportionerligt intrång i privatlivet som
inte kunnat förutses.16
Uppgift av allmänt intresse kan sammanfattningsvis anses vara en
lämplig rättslig grund för den antalsberäkning som sker hos en offentlig vårdgivare och för sådana privata vårdgivare som bedriver hälsooch sjukvårdsverksamhet på uppdrag av regioner och kommuner.
Angående kravet på att den rättsliga grunden allmänt intresse ska
vara fastslagen i unionsrätten eller nationell rätt, se avsnitt 5.5.3.
Intresseavvägning
Till skillnad från myndigheter har privaträttsliga aktörer möjlighet
att basera personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning. Vid
bedömningen av om intresseavvägning kan tillämpas ska den registrerades rimliga förväntningar till följd av förhållandet till den personuppgiftsansvarige beaktas (skäl 47 till dataskyddsförordningen).
Den registrerades intressen och grundläggande rättigheter skulle
kunna väga tyngre, i synnerhet om personuppgifter behandlas under
omständigheter där den registrerade inte rimligen kan förvänta sig
någon ytterligare behandling. Regeringen har uttalat som sin uppfattning att en uppgift, som bedöms vara av allmänt intresse men
som inte har fastställts i unionsrätten eller nationell rätt, i många fall
bör kunna anses vara ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f.17
Artikel 29-gruppen18 har beträffande dataskyddsdirektivet anfört
att intresset måste vara tillräckligt tydligt angett för att kunna vägas
mot den registrerades intressen och grundläggande rättigheter. Intressets art kan variera och också omfatta ett brett spektrum av intressen.
Vissa intressen kan vara tvingande och gynna samhället i stort, till
exempel intresset av att genomföra vetenskaplig forskning. Andra
intressen kan vara mindre akuta för samhället som helhet eller åtminstone kan samhällseffekterna av dessa vara blandade. Bland de vanligaste sammanhang där frågan om berättigat intresse i den mening
16

Prop. 2017/18 :105 s. 46 f. och 60.
Prop. 2017/18:298 s. 39.
18
Artikel 29-gruppen var en rådgivande och oberoende arbetsgrupp med representanter från
dataskyddsmyndigheter i medlemsstaterna, Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och kommissionen. Gruppen hade bland annat till uppgift att se till att det dataskyddsdirektivet tilllämpades enhetligt i medlemsstaterna. Gruppen upplöstes och ersattes av Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB), när dataskyddsförordningen började
tillämpas. Gruppen fick sitt namn av artikel 29 i det dataskyddsdirektivet och i artikel 30 fanns
bestämmelser om gruppens uppgifter.
17
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som avses i artikel 7 i dataskyddsdirektivet kan uppstå nämner Artikel 29-gruppen behandling för historiska, vetenskapliga eller statistiska ändamål och behandling för forskningsändamål (Yttrande 6/2014
om begreppet den registeransvariges berättigade intressen i artikel 7 i
direktiv 95/46/EG). Enligt regeringens bedömning bör vägledning
vid tillämning av artikel 6.1 f (om intresseavvägning) i dataskyddsförordningen kunna hämtas från gruppens yttrande, eftersom den
artikeln motsvarar artikel 7 f i dataskyddsdirektivet.19 Med hänsyn
till vad som nyss anförts om antalsberäkning som en uppgift av allmänt intresse, bör – i enlighet med regeringens ovan nämnda bedömning – uppgiften också anses kunna vara ett sådant berättigat intresse
som förutsätts enligt artikel 6.1 f.
Intresseavvägning kan sammanfattningsvis anses vara en lämplig
rättslig grund för den antalsberäkning som sker hos en privaträttslig
vårdgivare. Som inledningsvis angetts krävs också att det finns ett
tillämpligt undantag från förbudet att behandla känsliga uppgifter
(artikel 9.2 i dataskyddsförordningen). Huruvida det finns ett sådant
undantag för privata vårdgivare behandlas i avsnitt 5.6.
5.5.3

Uppgifter och ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen

För frågan huruvida personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning
kan anses ha stöd i en rättslig grund enligt dataskyddsförordningen
är regleringen i hälso- och sjukvårdslagen av betydelse.
Hälso- och sjukvårdslagen är den centrala lagen för hälso- och
sjukvården. Det är en målinriktad ramlag, som innehåller övergripande mål, reglering av ansvarsförhållanden samt riktlinjer för hälsooch sjukvården. Lagen kompletteras med detaljreglering på förordnings- eller föreskriftsnivå.20
Det är ett statligt ansvar att fastställa den övergripande politiska
agendan för hälso- och sjukvården samt att övergripande följa upp
och utvärdera hälso- och sjukvårdens och omsorgens kvalitet och
effektivitet. Huvudmannaskapet för att organisera hälso- och sjukvården vilar dock på regioner och kommuner, som också har ett eget
ansvar för den interna kontrollen av sin verksamhet. Ansvaret innebär inte skyldighet för huvudmännen att själva bedriva verksam19
20

Prop. 2017/18:298 s. 39 och s. 57 f.
Se främst hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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heten. Driften kan ligga på någon annan som då betecknas vårdgivare,
viken benämning används även för de delar av kommun och region
som bedriver hälso- och sjukvård (se definitioner i 2 kap. 2 och 3 §§).
Hälso- och sjukvårdslagen gäller för både vårdgivare med en offentlig huvudman (offentlig vårdgivare) och vårdgivare med en privat
huvudman (privat vårdgivare). Detta framgår av 1 kap. 1 §.
Till hälso- och sjukvårdens kärnområden hör åtgärder för att
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
sjuktransporter, samt omhändertagande av avlidna (2 kap. 1 §). Att
medicinskt förebygga sjukdomar och skador inbegriper enligt tidigare
förarbeten både miljöinriktade och individinriktade åtgärder. Sådana
åtgärder kan innefatta insatser för att fastställa hur kemiska, biologiska, fysiska, sociala och psykologiska faktorer inverkar på befolkningens hälsotillstånd. Den information om risker i människornas
livsmiljö som observeras i hälso- och sjukvårdsarbetet bör tas tillvara
och utnyttjas av huvudmännen.21 Till individinriktade förebyggande
åtgärder räknas bland annat all verksamhet som har till syfte att uppspåra hälsoproblem av skilda slag, till exempel allmänna och riktade
hälsokontroller samt vaccinationer.
Vid sidan av kärnområdet utgör medverkan i forskning och utvecklingsarbete en viktig uppgift för hälso- och sjukvården. Staten har en
central roll, främst genom universitet och högskolor samt den forskning som bedrivs via den statliga forskningsfinansieringen. Men också
regioner och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och
genomförande av dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Detta
framgår av 18 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen. I dessa frågor ska
regioner och kommuner, i den omfattning som behövs, samverka
med varandra och med berörda universitet och högskolor. I 1996 års
forskningspropositionen uttalades att det ligger i sakens natur att
sjukvårdshuvudmännen som en del av sitt ansvar för att erbjuda en
god hälso- och sjukvård också tar ett betydande ansvar för att verksamheten utvecklas och utvärderas.22 Detta manifesteras även i ett
avtal mellan staten och hälso- och sjukvårdshuvudmän i regioner
med medicinsk fakultet, ALF-avtalet.23 Avtalet fastslår att regio21

Prop. 1981/82:97 s. 110 f.
Prop. 1996/97:5, avsnitt 7.9.1.
23
Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Undertecknat september 2014 (det finns flera
tidigare revisioner av avtalet, som ursprungligen ingicks på 1980-talet).
22
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nerna ska medverka i utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det kompletteras med regionala
avtal mellan universiteten och regionerna. Bakgrunden är att staten
är huvudman för universiteten och deras forskning och utbildning,
medan regionerna ansvarar för sjukvården. Eftersom den kliniska
forskningen och utbildningen i huvudsak bedrivs i hälso- och sjukvården förs statliga medel varje år över till berörda regioner.
Bestämmelsen i 18 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen och nämnda
avtal markerar den stora betydelse som forskning och utvecklingsarbete har inom hälso- och sjukvården, och samtidigt tydliggörs att
regionerna inte bara har en kompetens, utan också en lagfäst skyldighet, att medverka vid finansieringen, planeringen och genomförandet av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område,
liksom av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.24 Den kliniska
forskningens roll och betydelse, liksom samverkan mellan staten och
hälso- och sjukvårdshuvudmännen för att uppnå en klinisk forskning
av hög kvalitet har tidigare belysts, av bland andra Utredningen av den
kliniska forskningen.25
Hälso- och sjukvårdens roll för forskningen kommer också till
uttryck genom patientdatalagen (se avsnitt 5.7.2). Det har påtalats i
lagens förarbeten att uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister, liksom i patientjournaler, utgör viktigt källmaterial för
forskningen inom hälso- och sjukvården. Det har inte ansetts finnas
anledning att inskränka möjligheten att behandla sådana uppgifter
för forskningsändamål. Uppgifter får efter sekretessprövning och
etikgodkännande lämnas ut för forskningsändamål. I motiven till
regleringen av sammanhållen journalföring (6 kap. patientdatalagen)
konstaterades dessutom att möjligheterna att bedriva forskning
torde förbättras, eftersom efterfrågade uppgifter, till skillnad från i
dag, ofta kommer att finnas i elektronisk form och därmed vara lätt
tekniskt tillgängliga.26
Att bidra med underlag till de förberedande stegen innan klinisk
forskning påbörjas bör alltså kunna betraktas som en del av hälsooch sjukvårdens uppgift att medverka till forskning (avsnitt 5.5.2).
Som redovisats i det föregående får personuppgifter behandlas
med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, om behand24
25
26

Johansson, Jan-Åke, Kommentar till Hälso- och sjukvårdslagen (18 kap. 2 §), Juno version 10.
SOU 2008:7 och SOU 2009:43, se även prop. 2012/13:30.
Prop. 2007/08:126 s. 203– 205.
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lingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som
följer av unionsrätt eller medlemsstaternas nationella lagstiftning.
I Sverige avses med lagstiftning bestämmelser i lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd
av lag eller annan författning (2 kap. 2 § dataskyddslagen). Formuleringen omfattar även uppgifter som med stöd av kommunallagen
har getts till kommunala myndigheter och kommunala bolag genom
beslut i fullmäktige. Vilken grad av tydlighet och precision som krävs
i fråga om den rättsliga grunden för att en viss behandling av personuppgifter ska anses vara nödvändig får bedömas från fall till fall,
utifrån behandlingens och verksamhetens karaktär. Behandling av
känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården kräver att den
rättsliga grunden är mer preciserad än vad som kan anses vara behövligt när behandling av personuppgifter inte utgör någon egentlig
kränkning av den personliga integriteten.27 På hälso- och sjukvårdsområdet och folkhälsoområdet har regeringen i tidigare lagstiftningsärende bedömt att bestämmelser hälso- och sjukvårdslagen (med särskilt omnämnande av 18 kap. 2 §) uppfyller dataskyddsförordningens
krav på att en reglering ska vara tydlig, precis och förutsägbar för att
en uppgift av allmänt intresse ska vara fastställd i nationell rätt (se
skäl 41). Det anfördes vidare att forskning hör till området där
regioner (då benämnda landsting) och kommuner kan göra frivilliga
åtaganden inom ramen för sin befogenhet.28
Hälso- och sjukvårdslagen gäller, som framgått, dels för samtliga
vårdgivare, dels för regioner och kommuner som huvudmän. Med
huvudman avses den region eller den kommun som enligt lagen
ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet
(2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen). Med vårdgivare avses, som
nämnts, statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person
eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (2 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen).
En huvudman som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i
egen regi träffas också av definitionen för vårdgivare, och därmed
även bestämmelser som gäller för vårdgivare.
På grund av avmonopolisering och konkurrensutsättning av
offentlig verksamhet i Sverige utför också privaträttsliga organ allt
27
28

Prop. 2017/18:105 s. 51.
Prop. 2017/18:298 s. 49.
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oftare uppgifter som är av allmänt intresse. Det gäller inte minst
hälso- och sjukvård. De uppgifter av allmänt intresse som utförs i
syfte att utföra ett uttryckligt uppdrag, eller till följd av ett åliggande,
anses vara av denna karaktär oavsett om de faktiskt utförs i myndighetens egen regi, eller om de genom utkontraktering eller entreprenad utförs av någon annan. När en juridisk eller fysisk person, på
uppdrag av en kommunal eller statlig myndighet, utför en förvaltningsuppgift som åligger kommunen eller myndigheten, bör alltså
även den privata utföraren, entreprenören eller det kommunala bolaget
anses utföra en uppgift av allmänt intresse. Ett privaträttsligt organ
som fullgör ett uppdrag från en myndighet som avser en sådan uppgift
som är fastställd i författning, regeringsbeslut eller kommunalt beslut
i fullmäktige kan därför vidta nödvändiga behandlingsåtgärder på
samma rättsliga grund som om myndigheten själv utfört uppgiften,
det vill säga med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.29
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en författningsreglerad uppgift av allmänt intresse som i dataskyddsförordningens
mening kan utgöra en rättslig grund för sådan personuppgiftsbehandling som utförs i syfte att beräkna antalet personer som potentiellt kan ingå i forskning inom hälso- och sjukvården. Kravet på att
sådan nationell reglering ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och
vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas (artikel 6
andra stycket i tredje punkten i dataskyddsförordningen) får anses
vara uppfyllt.30
Den i 18 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen fastställda uppgiften
att bland annat medverka i planering och genomförande av forskning
kan dock användas som stöd för personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning bara om regioner och kommuner också är vårdgivare eller
om verksamheten bedrivs på uppdrag av regioner och kommuner. Det
som avses med vårdgivare i hälso- och sjukvårdslagen överensstämmer i sak med samma begrepp i 1 kap. 3 § patientdatalagen se också
2 kap. 6 § och, i förhållande till nationella och regionala kvalitetsregister samma lag, 7 kap. 7 §.
Vårdgivare enligt både hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen kan, vid sidan av offentliga, också en annan juridisk person
eller enskild näringsidkare vara. För sådana, privata vårdgivare, vars
hälso- och sjukvårdsverksamheten saknar koppling till statliga myn29
30

Prop. 2017/18:298 s. 36.
Prop. 2017/18:105 s. 50.
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digheter, regioner eller kommuner kan bestämmelsen i 18 kap. 2 §
däremot inte åberopas som en sådan fastställd grund som förutsätts
för tillämpning av artikel 6.1 e i dataskyddslagen. Som anförts i det
föregående avsnittet finns då möjlighet att stödja personuppgiftbehandlingen på den rättsliga grunden intresseavvägning (se dock följande avsnitt om förutsättningar för att behandla känsliga personuppgifter).

5.6

Tillåten behandling av känsliga personuppgifter

Bedömning: Med beaktande av antalsberäkningens syfte och
med hänsyn till den breda definitionen av begreppet folkhälsa kan
det antas att sådan behandling av känsliga personuppgifter som
sker för antalsberäkning kan utföras med stöd av folkhälsoundantaget i dataskyddsförordningen (artikel 9.2 i). Behandlingen kan
också antas omfattas av förordningens undantag för forskningsändamål (artikel 9.2 j).
Undantagen kan dock tillämpas bara av offentliga vårdgivare
och av sådana privata vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet på uppdrag av regioner och kommuner. För
vårdgivare som saknar koppling till offentlig hälso- och sjukvårdsverksamhet finns inte något tillämpligt undantag i dataskyddsförordningen för behandling av känsliga personuppgifter för
antalsberäkning.
Behandling av känsliga personuppgifter får ske endast under de förutsättningar som anges i dataskyddsförordningen. Enligt huvudregeln i dataskyddsförordningen är behandling av känsliga personuppgifter förbjuden (artikel 9.1). Huvudregeln kompletteras dock
av ett antal undantag i en uttömmande uppräkning (artikel 9.2).
Det är inte tillåtet för medlemsstaterna att föreskriva ytterligare
undantag från förbudet. Däremot får medlemsstaterna behålla eller
införa mer specifika bestämmelser i fråga om behandling som sker
med stöd av artikel 6.1 c (rättslig förpliktelse) och e (uppgift av allmänt intresse eller led i myndighetsutövning), även när det gäller
känsliga personuppgifter (artikel 6.2 och skäl 10). Vissa av undantagen i artikel 9.2 innehåller också uttryckliga hänvisningar till och
krav på innehållet i unionsrätten och medlemsstaternas nationella
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rätt. Detta gäller bland annat bestämmelserna i artikel 9.2 g (viktigt
allmänt intresse), h (hälso- och sjukvård m.m.), i (folkhälsa) och j
(arkiv, forskning och statistik) samt artikel 9.3.
Som redan framgått innehåller patientdatalagen bland annat bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas inom
hälso- och sjukvården och i nationella och regionala kvalitetsregister.
Enligt lagen anses den behandling av känsliga personuppgifter som
omfattas av lagens tillämpningsområde ha stöd i dataskyddsförordningen.31 Detta kommer till uttryck i bestämmelsen i 2 kap. 7 a §
patientdatalagen, som hänvisar till artikel 9.2 h i förordningen. Detta
undantag avser behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård,
behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system.32 De uppräknade verksamheterna ska utföras på grundval av unionsrätten, medlemsstaternas nationella lagstiftning eller enligt avtal med yrkesverksamma
på hälsoområdet. En ytterligare förutsättning enligt artikel 9.2. h,
som måste vara uppfylld för att undantaget ska vara tillämpligt, är att
känsliga personuppgifter får behandlas bara av eller under ansvar av
den som omfattas av tystnadsplikt. Bestämmelsen i 2 kap. 7 a § patientdatalagen utgör en påminnelse om detta. Motsvarande bestämmelse för nationella och regionala kvalitetsregister finns i 7 kap. 8 §
fjärde stycket patientdatalagen.
Det har visserligen ansetts vara rimligt att även aktiviteter med
bäring på hälso- och sjukvård utanför det primära vårdområdet kan
inbegripas i hälso- och sjukvårdsundantaget.33 När det gäller behandling av känsliga personuppgifter som är aktuell för antalsberäkning
finns dock anledning att överväga om sådan behandling kan vara
tillåten med tillämpning av dataskyddsförordningens övriga undantag. De som, vid sidan av hälso- och sjukvårdsundantaget, skulle
kunna vara aktuella är undantagen i

31

Prop. 2017/18:171 s. 99–106.
Innebörden av kravet på att behandlingen ska vara nödvändig är densamma i artikel 9 som i
artikel 6, se prop. 2017/18:105 s. 75 f.
33
Jfr prop. 2005/06:70 s. 144.
32
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– Artikel 9.2 i, som tar sikte på behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, och
– Artikel 9.2. j, avseende behandling som är nödvändig för bland
annat forskningsändamål.
I artikel 9.2 i, folkhälsoundantaget, finns en exemplifierande uppräkning. Av uppräkningen följer att folkhälsoundantaget omfattar
behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter.
I skäl 54 till dataskyddsförordningen anges att termen folkhälsa bör
tolkas i enlighet med förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet. 34 Den
definition som anges där är mycket vid och omfattar alla aspekter som
rör hälsosituationen, det vill säga allmänhetens hälsotillstånd, inbegripet sjuklighet och funktionshinder, hälsans bestämningsfaktorer,
hälso- och sjukvårdsbehov, resurser inom hälso- och sjukvården, tillhandahållande av och allmän tillgång till hälso- och sjukvård, utgifter
för och finansiering av hälso- och sjukvården samt dödsorsaker.
Folkhälsoundantaget saknade motsvarighet i dataskyddsdirektivet,
varför behandling av känsliga personuppgifter på folkhälsoområdet
tidigare fick ske med stöd av bestämmelser som grundades på till
exempel hälso- och sjukvårdsundantaget (artikel 8.3 i dataskyddsdirektivet).35
För att undantaget ska kunna tillämpas måste den personuppgiftsansvarige ha stöd i unionsrätten eller i nationell rätt för att
utföra en uppgift på folkhälsoområdet. Dessutom måste lämpliga
och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter
och friheter vara fastställda, särskilt tystnadsplikt, i berörd rättsordning. I likhet med artikel 6, om rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling, är det arbetsuppgiften som behandlingen är nödvändig
för, som måste ha stöd i rättsordningen, inte personuppgiftsbehandlingen i sig (se avsnitt 5.4). Denna förutsättning är uppfylld så snart
verksamheten bedrivs i enlighet med verksamhetslagstiftningen på
34

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om
gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.
35
Prop. 2017/18:171 s. 107.
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de aktuella områdena, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen (2001:453) och andra relevanta författningar.36 Det är i
dessa författningar som den personuppgiftsansvarige finner den rättsliga grunden för att överhuvudtaget få behandla personuppgifter (utan
den registrerades samtycke).
Till skillnad från hälso- och sjukvårdsundantaget (artikel 9.2 h)
har det inte ansetts vara behövligt att införa ett generellt folkhälsoundantag eller ytterligare bestämmelser i registerförfattningar
som tillåter behandling av känsliga personuppgifter med stöd av
artikel 9.2 i.37 Regeringen har i tidigare lagstiftningsärenden bedömt
att förutsättningarna för att behandling ska få ske enligt folkhälsoundantaget är uppfyllda, om de känsliga personuppgifterna är sekretessreglerade i den aktuella verksamheten. Om sekretessreglering
saknas kan det däremot inte tas för givet att dataskyddsförordningens
krav på lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter är uppfyllda.38 Till exempel regleras
sekretess inom hälso- och sjukvården liksom vid åtgärder mot smittsamma sjukdomar i 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen, samt i
21 kap. 1 § samma lag.
Dataskyddsförordningen ger också en explicit möjlighet till behandling av känsliga personuppgifter för bland annat forskningsändamål. Undantaget i artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen tillåter
sådan behandling, om den är nödvändig för forskningsändamål i
enlighet med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenlig med det väsentliga innehållet i rätten
till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda
åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. I likhet med förbudet är undantaget direkt tilllämpligt genom förordningen och kräver alltså inga åtgärder av medlemsstaterna. En förutsättning är dock att nationell rätt innehåller
bestämmelser om skyddsåtgärder. Detta följer av hänvisningen till
artikel 89.1 i dataskyddsförordningen (se även skäl 52). Personuppgiftsbehandling för bland annat forskningsändamål ska omfattas av
lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter och friheter. Skyddsåtgärderna ska säkerställa att tekniska och organisa36
37
38

Prop. 2017/18:105 s. 94.
Prop. 2017/18:105 s. 95 f.
Prop. 2017/18:105 s. 96.
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toriska åtgärder har införts för att se till att särskilt principen om
uppgiftsminimering iakttas (se vidare avsnitt 5.8).
Enligt vad som anförts i det föregående kan personuppgiftsbehandling för antalsberäkning anses vara nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse (avsnitt 5.5.2). Antalsberäkning bedöms
vara en del av den i hälso- och sjukvårdslagen fastställda uppgiften att
medverka bland annat vid planering av kliniskt forskningsarbete på
hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete (18 kap. 2 §). Denna uppgift har offentliga vårdgivare,
liksom andra vårdgivare som driver hälso- och sjukvårdsverksamhet
på uppdrag av regioner och kommuner.
Mot bakgrund av antalsberäkningens syfte och med hänsyn till den
breda definitionen av begreppet folkhälsa kan det antas att personuppgiftsbehandling för antalsberäkning omfattas av folkhälsoundantaget. Behandlingen kan också antas omfattas av undantaget för
forskningsändamål. De olika undantagen förutsätter att det finns
fastställda lämpliga och specifika åtgärder som skyddar den registrerades grundläggande intressen, rättigheter och friheter samt, såvitt
gäller folkhälsoundantaget, säkerställer att det råder tystnadsplikt.
Skyddsåtgärder behandlas i avsnitt 5.8.
För privata vårdgivare helt utan koppling till offentligrättslig hälsooch sjukvårdsverksamhet är nämnda undantag inte tillämpliga. För
sådana vårdgivare finns ingen koppling till bestämmelsen i 18 kap. 2 §
hälso- och sjukvårdslagen. Inte heller finns det någon generell bestämmelse som möjliggör för privata aktörer att åberopa uppgift av allmänt
intresse som rättslig grund för behandling av personuppgifter för
exempelvis forskningsändamål.39
Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt har i annat lagstiftningsärende aktiviteter med bäring på hälso- och sjukvård utanför
det primära vårdområdet ansetts kunna inbegripas i hälso- och sjukvårdsundantaget. Det rörde viss behandling av känsliga personuppgifter i syfte att fullgöra uppgifter med anknytning till säkerhetsövervakning enligt den tidigare gällande läkemedelslagen (1992:859). Med
hänsyn främst till det bakomliggande syftet med och utförandet av
arbetsuppgifterna kunde det hävdas att personuppgiftsbehandling
föll in under det motsvarande hälso- och sjukvårdsundantaget i dataskyddsdirektivet som var genomfört i 18 kap. i den då gällande personuppgiftslagen (1998:204). Det får dock anses vara tveksamt om
39

Jfr prop. 2017/18:298 s. 43 och 59–56.
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hälso- och sjukvårdsundantaget (artikel 9.2 h) skulle kunna tillämpas
vid personuppgiftsbehandling för antalsberäkning.
Eftersom samtyckesundantaget (artikel 9.2 a) inte kan anses tilllämpligt med hänsyn till att personuppgifterna insamlats och registrerats i en vårdsituation (se avsnitt 5.5.2), och övriga, icke behandlade undantag enligt artikel 9.2 (led b–g) inte är relevanta för
personuppgiftsbehandling för antalsberäkning, råder förbud att behandla personuppgifter för antalsberäkning för privata vårdgivare
utan koppling till offentligrättslig hälso- och sjukvårdsverksamhet.

5.7

Personuppgiftsbehandling för antalsberäkning
bör utgöra ett i lag fastställt ändamål

Förslag: I patientdatalagen införs nya bestämmelser som tillåter
att personuppgifter behandlas för att beräkna hur många personer som genom att uppfylla på förväg uppställda kriterier kan
ingå i forskning inom hälso- och sjukvården.
Till följd av de nya bestämmelserna görs ett tillägg i lagens
tillämpningsparagraf så att tillämpningsområdet omfattar också
personuppgiftsbehandling för att utföra antalsberäkningar. Dessutom införs en definition av termen antalsberäkning i bestämmelsen med vissa definitioner av uttryck som används i lagen,
samt görs justeringar av vissa paragrafhänvisningar.

5.7.1

Inledning

Personuppgiftsbehandling för ändamålet att beräkna hur många personer som potentiellt kan ingå i en studie inom klinisk forskning
inom hälso- och sjukvården får anses vara nödvändig för att utföra
en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (se avsnitten 5.5.2 och 5.5.3).
Dataskyddsförordningen uppställer inte något krav på att ändamålet för behandlingen som sådant ska vara fastställt i författning.
Men det finns inte heller något som hindrar att detta görs, förutsatt
att en sådan bestämmelse eller författning uppfyller ett mål av allmänt intresse och är proportionell mot det legitima mål som eftersträvas (artikel 6.3 andra stycket).

78

SOU 2020:53

Reglering av antalsberäkning

Oberoende av om ett ändamål fastställts i en specifik bestämmelse eller författning, är det dock alltid den personuppgiftsansvarige
som ansvarar för, och ska kunna visa att, principerna i artikel 5 efterlevs (artikel 5.2). Personuppgiftsansvariga ska också genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna
visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen,
samt säkerställa en lämplig säkerhetsnivå (se avsnitt 5.8). I de flesta
fall följer skyldigheterna direkt av förordningen. Beträffande skyddsåtgärder ges i förordningen ett visst utrymme för, eller förutsätter till
och med krav på, unionsrättslig eller nationell reglering av skyddsåtgärder, såsom i artikel 9.2. j. Även artikel 89.1 kan utgöra stöd för
den nationella lagstiftaren att närmare reglera lämpliga skyddsåtgärder
(jfr skäl 156).
När det gäller behandling av personuppgifter inom hälso- och
sjukvården finns nationella bestämmelser, främst i patientdatalagen,
som uttryckligen anger för vilka ändamål personuppgifter får behandlas samt under vilka övriga förutsättningar det får ske.
5.7.2

Patientdatalagen

Som tidigare angetts utgör patientdatalagen en kompletterande
reglering till dataskyddsförordningen. Lagen innehåller de särbestämmelser och förtydliganden som det bedömts föreligga behov av för
vårdgivare för att kunna behandla personuppgifter inom hälso- och
sjukvården. Primärt gäller dock dataskyddsförordningen.
I patientdatalagen finns bland annat bestämmelser om för vilka
ändamål personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården
och i nationella och regionala kvalitetsregister.
I patientdatalagen finns också bestämmelser om skyldigheten att
föra patientjournal (3 kap.). Vid sidan av det primära syftet – att
bidra till en god och säker vård av patienterna – är patientjournalen
en informationskälla för patienten, för uppföljning och utveckling
av verksamheten, för tillsyn och rättsliga krav, för uppgiftsskyldighet enligt lag samt för forskning (3 kap. 2 §).
Patientdatalagen specificerar inte närmare vilka personuppgifter
eller personuppgiftskategorier som får behandlas. I stället är det
bestämmelserna om ändamålsbestämningar som styr över vilka personuppgifter som är nödvändiga att behandla. Detta gäller även för
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sådana personuppgiftskategorier som särregleras i dataskyddsförordningen, till exempel känsliga personuppgifter (artikel 9.1) och
personnummer (artikel 87).
Enligt 2 kap. 4 § första stycket i lagen får personuppgifter behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för
1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan
dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i
enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,
3. att utföra viss personuppgiftsbehandling för att fullgöra författningsreglerad uppgiftsskyldighet till andra myndigheter,
4. att bedriva kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av den egna
verksamheten,
5. att administrera, planera, följa upp, utvärdera och utöva tillsyn av
den egna verksamheten på olika nivåer, och
6. att framställa statistik som inte utan vidare kan hänföras till något
annat ändamål, exempelvis när statistik tas fram för att informera
befolkningen om hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Ändamålet i punkten 1 (vårddokumentation) behandlar dokumentation i samband med eller i anledning av individuell vård och behandling av en patient. Oftast utgör dokumentationen journalhandlingar
i patientjournalen, men en del personuppgifter behandlas helt separat
från den ordinära journalföringen, till exempel vid medicinska serviceenheter. Även sådan dokumentation som faller vid sidan av skyldigheten att föra journal omfattas dock av ändamålet som rör den individinriktade patientverksamheten alldeles oavsett dess formella
status. Därför avses med detta ändamål inte bara själva insamlingen
och registreringen av personuppgifterna utan även senare användning av de registrerade uppgifterna i den omfattning som behövs för
vård och administration av patienter.
Ändamålet i punkten 2 tar också sikte på den individbaserade
patientvården. En viktig bas i denna informationshantering är patientjournalhanteringen och den administration av patientvården som
behövs. Med administration avses såväl patientrelaterad ekonomiadministration som annan administration som behövs för eller för-
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anleds av vård i enskilda fall, till exempel uppgift om patientavgifter
och takbelopp. Även dessa uppgifter utgör vårddokumentation.
Det finns flera olika författningar som föreskriver att hälso- och
sjukvården ska lämna ut uppgifter till olika myndigheter. I allmänhet
är det fråga om utlämnande av uppgifter som primärt samlats in som
vårddokumentation. Punkten 3 tillåter vårdgivare att utföra viss nödvändig behandling av personuppgifter där dokumentationen måste
utformas utifrån hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras och där man
inte kan tala om en ren “återanvändning” av för andra ändamål redan
insamlade personuppgifter, till exempel uppgiftsskyldighet enligt
14 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Punkten 4 möjliggör för vårdgivare inom hälso- och sjukvården
att bygga system för att kunna fullgöra sitt författningsreglerade krav
att bedriva såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling (5 kap. 4 §
hälso- och sjukvårdslagen). Det saknar betydelse om uppgifterna som
behandlas för detta ändamål först registrerats för det primära ändamålet vårddokumentation, eller samlats in enbart för det särskilda
syftet kvalitetssäkring.
Punkten 5 innebär att en vårdgivare fortlöpande eller vid särskilda
tillfällen kan administrera, planera, följa upp, utvärdera och utöva
tillsyn av verksamheten på olika nivåer. Den administration och planering som avses här sker på ett mer övergripande plan än vad som
avses med den patientadministration som omfattas av ändamålet
vårddokumentation (se punkterna 1 och 2). Ett ytterligare område
som stöds av punkten är kravet på att hälso- och sjukvården ska
bedriva kontinuerlig verksamhetsuppföljning. Med uppföljning i patientdatalagens mening avses fortlöpande och regelbunden mätning
och beskrivning av behov, verksamheter och resursåtgången angivet
i termer av till exempel behovstäckning, produktivitet och nyckeltal.
Som exempel kan nämnas läkemedelsanvändningen hos vårdgivaren.
Uppföljningen tjänar till att ge en översiktlig bild av verksamhetens
utveckling och att ge en signal om avvikelser som bör beaktas. Med
utvärdering avses analys och värdering av kvalitet, effektivitet och
resultat av en verksamhet i förhållande till de mål som bestäms för
denna. Ett annat område som omfattas av bestämmelsen är den personuppgiftsbehandling som krävs för vårdgivarens interna tillsyn av
sin verksamhet, såväl på individnivå som på ett mer övergripande
plan.
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Av punkten 6 framgår att framställning av statistik är ett särskilt
ändamål för personuppgiftsbehandling. Inom hälso- och sjukvården
framställs statistik om många faktorer, bland annat sådan verksamhetsstatistik som kan anses inrymmas inom ändamålen administration och verksamhetsuppföljning. Därutöver framställs statistik som
inte utan vidare kan hänföras till något annat ändamål, till exempel när
statistik tas fram för att informera befolkningen om verksamheten.
Personuppgifter som behandlas med stöd av något eller några av
de sex nämnda ändamålen får behandlas också för sådant uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.
Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål under förutsättning att de inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det
ändamål för vilket uppgifterna samlades in (finalitetsprincipen, som
kommer till uttryck i artikel 5.1 b). Detta följer av 2 kap. 5 § patientdatalagen.
Till skillnad från vissa andra sektorsspecifika författningar görs
ingen uppdelning av primära eller sekundära ändamål i 2 kapitlets
ändamålsbestämmelser. I förarbetena till lagen bedömdes det inte
innebära en risk för ett försämrat integritetsskydd att även sådana
ändamål som föll vid sidan av den individinriktade, operativa, verksamheten får vara primära, eftersom det i allt väsentligt rör sig om en
efterkommande användning av uppgifter som härrör från den individinriktade verksamheten. Detta ansågs överensstämma med strävandena inom hälso- och sjukvården att förbättra och effektivisera verksamheten, bland annat genom att skapa en ändamålsenlig och enhetlig
vårddokumentation som minskar det administrativa merarbetet.40
För nationella och regionala kvalitetsregister gäller, i stället för
2 kapitlets ändamålsbestämmelser, att personuppgifter i sådana register får behandlas primärt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet (7 kap. 4 §, se också 5 kap.
4 § hälso- och sjukvårdslagen). Dessutom får personuppgifterna
användas för vissa sekundära ändamål (7 kap. 5 § patientdatalagen):

40
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1. framställning av statistik,
2. forskning inom hälso- och sjukvården,
3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för dessa ändamål och ändamålet enligt 7 kap. 4 §, och
4. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av lag
eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen.
Med statistik avses här sådan statistik som ska användas för andra
ändamål än att förbättra vårdens kvalitet. Det kan till exempel röra
sig om statistik som framställs för att ge särskilt underlag åt politiker
och administratörer för planering av verksamheten inom hälso- och
sjukvården.
Det sekundära ändamålet forskning medger att personuppgifter,
som har samlats in för kvalitetssäkringsarbete, också får användas i
forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet, inbegripet epidemiologiska studier. Ändamålet forskning i paragrafen utgör inget undantag från regleringen i etikprövningslagen, det vill säga forskning som
avser människor får utföras bara om den har godkänts vid en etikprövning.
I motsats till övriga personuppgifter som behandlas inom hälsooch sjukvården gäller inte finalitetsprincipen vid behandling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister (7 kap. 6 §).
Ändamålen i 7 kap. 4 och 5 §§ är alltså uttömmande. Med den enskildes
uttryckliga samtycke får dock personuppgifter om honom eller henne
behandlas för något annat ändamål än för vilka de har samlats in
(2 kap. 3 §).
Att i en lag, såsom patientdatalagen, bestämma ändamål för helt
eller delvis automatiserade behandlingar av personuppgifter syftar
till att tydliggöra var gränserna går för de användningsområden där
den personuppgiftsansvarige får registrera och använda personuppgifter. Det är viktigt inte minst mot bakgrund av att den enskilde
normalt inte kan motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används
för de ändamål som har fastslagits av lagstiftaren. I fråga om nationella och regionala kvalitetsregister får dock personuppgifter inte
behandlas, om den enskilde motsätter sig det. Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt (7 kap. 2 §).
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Den valda lösningen för patientdatalagen är att så uttömmande
som möjligt bestämma ändamålen – om än relativt generellt utformade – för sådan personuppgiftsbehandling som regleras i lagen.
I linje med detta förhållningssätt finns det skäl att överväga att
antalsberäkning anges i patientdatalagen som ett uttryckligt ändamål
för behandling av personuppgifter.
5.7.3

Ett nytt ändamål för personuppgiftsbehandling inom
hälso- och sjukvården och i nationella och regionala
kvalitetsregister

Av redovisningen i föregående avsnitt framgår att det inte finns
något lagstadgat ändamål som uttryckligen tar sikte på personuppgiftsbehandling för att antalsberäkna möjliga deltagare för forskning
inom hälso- och sjukvården. Detsamma gäller sådan behandling i
nationella eller regionala kvalitetsregister.
Enligt vad som tidigare har redovisats medför denna omständighet att det råder olika uppfattningar om huruvida det är tillåtet att
utföra antalsberäkning och att förfrågningar om detta behandlas på
olika sätt, beroende på vilken bedömning som gjorts om tillåtligheten. Detta drabbar forskningsaktörer men också hälso- och sjukvården, inom vilken det kan behöva utföras personuppgiftsbehandling på oklara grunder eller läggas tid på att utreda och förhålla sig
till frågan.
Som framgått kan denna rättsosäkerhet och varierande praxis i
landets regioner och kommuner ha negativ inverkan på hur många
forskningsstudier inom hälso- och sjukvården som förläggs i landet.
Förslaget som lämnades av Utredningen om rätt information i vård
och omsorg – att införa (bland annat) antalsberäkning som ett tillåtet
ändamål för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården41 (se avsnitt 2.2) – ansågs av de remissinstanser som uttalade
sig positivt kunna verka för att förbättra möjligheter till klinisk forskning och ha potential att vända trenden med ett minskat antal kliniska
läkemedelsprövningar i Sverige.
Sist men inte minst kan patienter som har nytta och intresse av
att delta i forskning drabbas om själva forskningen aldrig kommer
till stånd. För att forskningshuvudmannen ska välja att starta klinisk
41
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forskning behövs en bedömning av om det finnas tillräckligt många
personer som kan medverka, vilket i sin tur kräver att det finns rättsliga förutsättningar för antalsberäkning. Risken att drabbas gäller
även framtidens patienter, det vill säga medborgare som i framtiden
skulle kunna få en bättre diagnostik och behandling (eller helt undvika att drabbas av sjukdom) till följd av ny kunskap som är vunnen
genom forskning.
Det finns anledning att anta att förutsättningarna för klinisk
forskning förbättras genom att antalsberäkning uttryckligen anges
som ett tillåtet ändamål för behandling av personuppgifter inom
hälso- och sjukvården och i nationella och regionala kvalitetsregister.
Eftersom det är fråga om en behandling av personuppgifter som
kan ske med stöd av artikel 6.1 e finns det förutsättningar för att
införa nationella bestämmelser (artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen). Att det är fråga om behandling av känsliga personuppgifter som får anses nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet eller för vetenskapliga forskningsändamål, innebär att
nationella preciseringar kan anses, om inte nödvändiga (artikel 9.2 j)
så ändå, tillåtna (artikel 9.2. i).42
5.7.4

Nya bestämmelser införs i patientdatalagen

Frågan är huruvida ändamålsbestämmelser om personuppgiftsbehandling för sådan antalsberäkning som föreslås bör tas in i patientdatalagen eller i någon annan författning.
Patientdatalagen utgör den centrala lagen för behandling av personuppgifter på vårdområdet, inbegripet nationella och regionala
kvalitetsregister.43 Att patientdatalagen koncentreras till att omfatta
all personuppgiftsbehandling i den individinriktade patientvården
inom hälso- och sjukvården är en allmän utgångspunkt för lagen. Det
följer också av lagens bestämmelse om tillämpningsområde (1 kap.
1 §), som kopplar behandlingen till personuppgifter inom hälso- och
sjukvården genom hänvisning till hälso- och sjukvårdslagens definition av hälso- och sjukvård. Som redovisats hör till denna kärn42

Prop. 2017/18:171 s. 108.
Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter på vårdområdet finns också i till
exempel i lagen (1996:1156) om receptregister, lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
lagen (2006:496) om blodsäkerhet, lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och
apoteksdatalagen (2009:367).
43
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verksamhet åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador hos enskilda, om verksamheten sker enligt vissa
lagar, däribland hälso- och sjukvårdslagen. Det bör här tilläggas att
bland de tillåtna ändamålen finns också behandlingar av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som inte är direkt kopplade till
patientvård, till exempel framställning av statistik.
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag med bestämmelser om
övergripande mål och ansvarsfördelning, och som därför inte lämpar
sig för bestämmelser som det nu är fråga om (se avsnitt 5.5.3). Det
finns inget krav på att nationella bestämmelser som kompletterar
dataskyddsförordningen är samlade i en och samma nationella författning. Den omständigheten att den i lag fastslagna rättsliga grunden
för personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning finns i hälso- och
sjukvårdslagen är alltså inte i sig ett skäl till att föreslå att de nya
bestämmelserna om personuppgiftsgiftbehandling för ändamålet
antalsberäkning ska införas i den lagen.
Personuppgiftsbehandling för ändamålet att beräkna hur många
personer som potentiellt kan ingå i forskning inom hälso- och sjukvården utgör en efterkommande användning av uppgifter som härrör
från den individinriktade verksamheten i hälso- och sjukvården. Den
är av administrativ karaktär, men kan inte likställas med ändamålet
statistikframställning eller övriga behandlingar för administration som
anges i 2 kap. 4 § patientdatalagen. Inte heller träffas sådan behandling
av den uttömmande uppräkningen av tillåtna, sekundära ändamål som
finns i 7 kap. 5 § samma lag. Personuppgiftsbehandlingen vid antalsberäkning utförs av vårdgivaren på förfrågan av den som överväger
att inleda forskning inom hälso- och sjukvården. Det kan därmed
inte sägas vara fråga om sådan behandling av personuppgifter som är
föremål för regleringen i etikprövningslagen. En ändamålsbestämmelse avseende antalsberäkning bör därför inte införas i den lagen.
Personuppgiftsbehandling får anses vara en naturlig administrativ
uppgift inom hälso- och sjukvården, också med hänsyn till hälsooch sjukvårdens betydelse och ansvar för forskning på detta område.
Dessutom finns en likhet mellan personuppgiftsbehandling för antalsberäkning och personuppgiftsbehandling som vårdgivaren utför som
ett led i att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten
i verksamheten och för statistikframställning.
Den aktuella personuppgiftsbehandlingen kan alltså sägas ske för
flera närliggande och sammanhängande ändamål, vilket inte är ovan-
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ligt inom hälso- och sjukvården. Som framgått finns redan sådana
ändamål som faller vid sidan av den individinriktade verksamheten
bland befintliga ändamål enligt patientdatalagen.
Sammantaget bedömer vi att personuppgiftsbehandling för antalsberäkning kan och bör omfattas av regleringen i patientdatalagen. Att
det finns explicit stöd för all personuppgiftsbehandling som sker inom
hälso- och sjukvården ligger i linje med både förhållningssättet och
förarbetsuttalanden när det gäller patientdatalagen.44
Som redovisats förekommer redan i dag denna personuppgiftsbehandling. Det råder enighet om att den i många fall är av avgörande
betydelse för ställningstagande till att initiera klinisk forskning.
Integritetsintrånget som behandlingen medför får anses stå i rimlig
proportion till den nytta som den avsedda behandlingen innebär. Att
ge personuppgiftsansvariga och de individer som i praktiken utför
personuppgiftsbehandlingen ett entydigt stöd för behandlingen och
komma till rätta med den rättsosäkerhet som föreligger, är ett ytterligare, viktigt skäl för en lagreglering.
Förslaget syftar alltså till att klargöra att den personuppgiftsbehandling som är nödvändig vid antalsberäkning är ett tillåtet ändamål enligt patientdatalagen. Den föreslagna lagregleringen får anses
vara en proportionerlig begränsning av skyddet mot betydande
intrång i den personliga integriteten enligt 2 kap. 6 § regeringsformen. Bedömningen görs mot bakgrund av att antalsberäkning är
av central betydelse för ställningstagande om att inleda klinisk forskning, som är ett mycket angeläget allmänt intresse. Av betydelse är
också vissa i patientdatalagen befintliga, och vid antalsberäkning
tillämpliga, bestämmelser om skyddsåtgärder, liksom vårt förslag
om ytterligare reglering på föreskiftsnivå av sådana åtgärder, som ska
tillämpas specifikt vid antalsberäkning (se vidare nedan). Förslaget
till reglering kompletterar och preciserar dataskyddsförordningens
bestämmelser på ett sådant sätt att enskildas integritet tillgodoses
genom att behandlingen får ske enbart efter förfrågan, i syfte att
beräkna möjliga individer för en specifik klinisk studie, och utan att
personuppgifter lämnas ut till frågeställaren. I föreskrifter bör fastställas, som skyddsåtgärder, ytterligare begränsningar av hälso- och
sjukvårdens möjligheter att behandla personuppgifter. Sammantaget
bidrar detta till öppenhet på så sätt att enskilda kan skapa sig en bild
av ramarna för hälso- och sjukvårdens behandling av personuppgifter
44
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för ändamålet antalsberäkning. Det är vår sammantagna bedömning
att förslaget är förenligt med såväl regeringsformen som Sveriges
internationella förpliktelser i berörda avseenden.
Bestämmelser om personuppgiftsbehandling för ändamålet antalsberäkning bör därför införas i 2 kapitlet respektive 7 kapitlet patientdatalagen.
Privata vårdgivare utan koppling till offentligrättslig hälso- och
sjukvårdsverksamhet är förhindrade att utföra antalsberäkning eftersom det inte finns något tillämpligt undantag från förbudet mot
behandling av känsliga uppgifter. Detta föranleder inte något behov
av särskild författningsreglering. Såväl förbudet som undantagen i
artikel 9 i dataskyddsförordningen är direkt tillämpliga (avsnitt 5.6).
Benämningen antalsberäkning får anses vara väletablerad bland
berörda aktörer inom hälso- och sjukvården och bland berörda forskningshuvudmän. För tydlighets skull bör ändå uttrycket och dess innebörd tas in i definitionsbestämmelsen i 1 kap. 3 § patientdatalagen. Av
samma skäl finns det anledning att i lagens tillämpningsparagraf göra
ett tillägg, så att det framgår att också personuppgiftsbehandling för
antalsberäkning omfattas. Till följd av de nya bestämmelserna behöver
paragrafhänvisningarna i 2 kap. 4 § samt 7 kap. 4 och 6 §§ justeras.
De nya ändamålsbestämmelserna föranleder inte några ändringar
beträffande gällande personuppgiftsansvar (2 kap. 6 § och 7 kap. 7 §).
Behov av reglering av bland annat vilka som får utföra den aktuella
behandlingen behandlas i nästa avsnitt. Behandling innebär inte att
det lämnas ut några personuppgifter. Mottagaren får enbart en uppgift om storleken av möjligt antal personer. Det behövs därför inte
nya eller ändrade sekretessbestämmelser.

5.8

Skyddsåtgärder

Bedömning och förslag: Det finns inte anledning att fastställa
ytterligare skyddsåtgärder i patientdatalagen för att behandla personuppgifter för det föreslagna ändamålet behandling av personuppgifter för antalsberäkning. Däremot bör det i lagen upplysas
om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter som närmare reglerar hur personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål ska utföras.
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Inledning

Som redogjorts för i kapitel 3 innebär antalsberäkningen att ett antal
behandlingar av känsliga personuppgifter utförs. Genom de i förfrågan angivna kriterierna söks uppgifter ur exempelvis journalhandlingar och kvalitetsregister för att sammanställas i ett resultat i form
av en summa.
Dataskyddsförordningen innehåller inte några bestämmelser som
särskilt tar sikte på sökning. Sökning och sammanställning av personuppgifter är dock en form av behandling av personuppgifter som
omfattas av dataskyddsregleringen. Det innebär bland annat att en
sökning måste vara förenlig med angivna ändamål för att vara tillåten.
Utifrån de bedömningar som gjorts beträffande antalsberäkning
och personuppgiftsbehandlingens rättsliga grunder, och tillämpliga
undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter,
måste behovet av anpassade regler, särskilt om skyddsåtgärder, övervägas. Vid behandling av känsliga personuppgifter med tillämpning
av artikel 9.2. i (allmänt intresse på folkhälsoområdet) eller artikel 9.2. j (exempelvis vetenskapliga eller historiska forskningsändamål) i dataskyddsförordningen krävs det åtgärder eller skyddsåtgärder
enligt nationell rätt. Även artikel 89.1 om skyddsåtgärder och undantag för behandling för bland annat vetenskapliga forskningsändamål
kan utgöra stöd för den nationella lagstiftaren att närmare reglera
lämpliga skyddsåtgärder (skäl 156 i förordningen).
5.8.2

Generell reglering av åtgärder som begränsar
behandlingen av personuppgifter

Dataskyddsförordningen innehåller både allmänna principer och
bestämmelser som föreskriver åtgärder som begränsar behandlingen
av personuppgifter för att ytterst skydda den registrerades integritet.
Alla personuppgiftsansvariga är skyldiga att beakta de allmänna
principerna i artikel 5, bland andra de om uppgiftsminimering, lagringsminimering, samt integritet och konfidentialitet (artikel 5.1 c,
5.1 e och 5.1 f). Personuppgiftsansvariga har också skyldigheter att
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 24), och säkerställa en lämplig säkerhetsnivå (artikel 32). Ansvaret enligt artikel 24 preciseras i artikel 25, som
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föreskriver inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (se även
skäl 78).
Dataskyddsförordningen anger sällan att vissa specifika skyddsåtgärder ska vidtas. För behandling av känsliga personuppgifter för
bland annat hälso- och sjukvårdsändamål anges dock tystnadsplikt
uttryckligen som en skyddsåtgärd (artikel 9.2 h och 9.3). I några sammanhang används termerna ”skyddsåtgärder”, ”säkerhetsåtgärder” 45,
”tekniska och organisatoriska åtgärder” eller liknande tillsammans
med en exemplifierande uppräkning. Till tekniska åtgärder räknas till
exempel brandväggar, kryptering, pseudonymisering46, säkerhetskopiering och anti-virus-skydd. Organisatoriska åtgärder handlar till
exempel om interna rutiner, instruktioner och riktlinjer. Kryptering
och pseudonymisering är exempel på åtgärder som tillgodoser principen om uppgiftsminimering, eftersom sådana åtgärder innebär att
den personuppgiftsansvarige inte behandlar fler direkt identifierande
personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Krav på kryptering och pseudonymisering uppfyller också villkoren i principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 f i
dataskyddsförordningen.
Samtycke till en behandling av personuppgifter kan ibland utgöra
ytterligare en skyddsåtgärd. Denna skyddsåtgärd kan användas när
behandlingen har en annan rättslig grund än samtycke, till exempel
myndighetsutövning. Att det föreskrivs att den registrerade ska samtycka till behandlingen anses då vara en integritetshöjande åtgärd.
Krav på ett sådant samtycke finns exempelvis i bestämmelserna om
sammanhållen journalföring i patientdatalagen.
Artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, som gäller skyddsåtgärder
och undantag för behandling specifikt för bland annat vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål, preciserar de mer allmänna bestämmelserna om skyddsåtgärder som nämnts ovan, bland annat genom att
ange att den personuppgiftsansvarige i första hand ska överväga om
det är möjligt att behandla sådana uppgifter som inte medger identifiering av de registrerade. Detta kan dock anses följa redan av den
grundläggande principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen samt de allmänna bestämmelserna om säkerhet.
45

Benämningen skyddsåtgärder förordas framför säkerhetsåtgärd, prop. 2017/18:171 s. 138.
Pseudonymisering innebär att alla personuppgifter som kan identifiera en viss person ersätts
med icke-identifierande information (se vidare definitionen i artikel 4.11 i dataskyddsförordningen.
46
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Liksom övriga nämnda principer och bestämmelser om skyddsåtgärder, är artikel 89.1 i förordningen direkt tillämplig. Utan att den
personuppgiftsansvariges eget ansvar för att vidta lämpliga åtgärder
för den skull upphör kan nationella bestämmelser fastställas med
stöd av artikel 89.1. Också bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.3 möjliggör nationell reglering för anpassad tillämpning av den rättsliga
grunden nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt
intresse (artikel 6.1 e).
I ett tidigare lagstiftningsärende har regeringen uttalat att bestämmelser om åtgärder eller skyddsåtgärder som finns i registerförfattningar, såsom patientdatalagen, är sådana mer specifika, eller särskilda,
bestämmelser som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att reglera behandling som
grundar sig på bland annat en arbetsuppgift av allmänt intresse
(artikel 6.1 e).47 Det kan också vara sådana åtgärder som är nödvändiga att fastställa enligt till exempel artikel 9 i förordningen.
5.8.3

Patientdatalagen innehåller nödvändiga skyddsåtgärder

Patientdatalagen innehåller ett antal bestämmelser som föreskriver
skyddsåtgärder och begränsningar av behandling av personuppgifter
till skydd för de registrerade. Dessa utgörs av såväl tekniska och
organisatoriska skyddsåtgärder som mer rättsligt orienterade åtgärder
såsom sekretessregler. Flertalet bestämmelser med skyddsåtgärder
och andra begränsningar i personuppgiftsbehandling är generella,
medan andra gäller specifikt för en viss behandling eller verksamhet.
Exempel på det senare är lagens bestämmelser om den registrerades
möjlighet att motsätta sig behandling, bland annat när det gäller regleringen om sammanhållen journalföring i 6 kap. patientdatalagen.
Inledningsvis kan nämnas att personuppgifter ska utformas och i
övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet
respekteras. Det gäller inte bara i samband med journalföring utan
också för utformning och övrig behandling av personuppgifter inom
all verksamhet som regleras av patientdatalagen, såsom annan vårddokumentation och kvalitetsregisteruppgifter, (1 kap. 2 § andra
stycket). Regelns tillämpningsområde är inte begränsad enbart till
hälso- och sjukvårdspersonal vid en viss enhet och dess arbete på
47

Prop. 2017/18:171 s. 141 f.
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enheten. Bestämmelsen har generell räckvidd och omfattar all personal oavsett var den tjänstgör och oavsett för vilka syften uppgifterna behövs.
Vidare ska dokumenterade personuppgifter hanteras och förvaras
så att obehöriga inte får tillgång till dem (1 kap. 2 § tredje stycket).
Bestämmelsen har ett vidare syfte än att bara vara en reglering av den
inre sekretessen, det vill säga att den som arbetar hos en vårdgivare
får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han
eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården (se 4 kap. 1 §).
Att obehöriga inte ska få tillgång till uppgifterna utgör generellt
en garanti för att patienters och andras integritet ska respekteras då
personuppgifter om dem hanteras och förvaras. Med hantering och
förvaring avses här alla slags åtgärder som vidtas beträffande personuppgifterna. Bestämmelsen är tillämplig på alla dokumenterade personuppgifter. Den gäller således alla personuppgifter om exempelvis
en patient, inte bara uppgifter som finns i manuella och elektroniska
patientjournaler. Med personuppgifter avses all slags information
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.48
Som tidigare angetts specificeras inte närmare vilka personuppgifter eller personuppgiftskategorier som får behandlas i patientdatalagen. I stället är det bestämmelserna om ändamålsbestämningar som
styr över vilka personuppgifter som är nödvändiga att behandla. Fler
personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen får inte behandlas (2 kap. 4, 5 och 7 §§ samt
7 kap. 4–6 och 8 §). Som tidigare angetts innebär de uppräknade
ändamålsbestämningarna att det tydliggörs var gränserna går för de
användningsområden där den personuppgiftsansvarige får registrera
och använda personuppgifter. Detta anses vara viktigt inte minst
mot bakgrund av att den enskilde normalt inte kan motsätta sig att
hans eller hennes uppgifter används för de ändamål som har fastslagits av lagstiftaren (2 kap. 3 § jfr dock 7 kap. 2 §). De föreslagna
nya bestämmelserna om personuppgiftsbehandling för antalsberäkning bör därför betraktas som en skyddsåtgärd i sig. Behandlingen
är tillåten bara efter en förfrågan, vars syfte är att få ett beräknat
potentiellt underlag för eventuell forskning inom hälso- och sjukvården. Det kommer inte att vara möjligt för vårdgivare att med stöd
av det nya ändamålet på eget initiativ göra egna sökningar, om det
48

Prop. 2007/08:126 s. 223.
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inte är så att det i en särskild verksamhet inom vårdgivaren bedrivs
forskning och en förfrågan görs därifrån.
Även nödvändighetsrekvisitet i den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för antalsberäkning (uppgift av allmänt
intresse), kan anses innebära en spärr mot helt onödig behandling av
personuppgifter.49
Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder på lämplig
säkerhetsnivå
Skiljelinjen mellan tekniska och organisatoriska åtgärder är inte alltid
helt tydlig. Särskilt tekniska skyddsåtgärder kan ofta behöva kompletteras med organisatoriska åtgärder. Det gäller till exempel vid
åtkomstkontroll (accesskontroll). Med sådan kontroll avses att på
systemnivå möjliggöra eller förhindra tillgång till filer, tjänster och
andra resurser, så att bara den eller de inom en organisation som har
behov av att komma åt vissa uppgifter ska kunna göra det.
Accesskontroll får anses vara en grundläggande del av informationssäkerheten. När systemen innefattar lagrade personuppgifter
utgör accesskontroll även en form av skyddsåtgärd som skyddar personuppgifterna från obehörig åtkomst (artikel 32.2). Genom att
användaren endast får tillgång till sådana personuppgifter som han
eller hon exempelvis har behov av i sitt arbete, kan risken för otilllåten
behandling av personuppgifter förbyggas eller åtminstone minskas.
Bestämmelser om accesskontroll finns i 4 kap. 2 §.
I grunden är det fråga om en teknisk åtgärd som genomförs av
systemansvariga som sätter till exempel läsrättigheter på filer och
auktorisering på interna tjänster. Men beslut och beslutsfattande om
vilka arbetsuppgifter som medför behov av att komma åt vilka uppgifter är en organisatorisk skyddsåtgärd. Enligt nämnda lagrum har
en vårdgivare en skyldighet att bestämma villkor för tilldelning av
behörighet till personal för åtkomst till patientuppgifter. Kopplat till
bestämmelsen finns ett bemyndigande med stöd av vilket Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter (se vidare avsnitt 5.8.4).
Tekniska skyddsåtgärder kan ingå, helt eller som en del av informationssäkerheten och dess olika skyddsmål, bland annat konfidentialitet, integritet, tillgänglighet, spårbarhet och oavvislighet.50 Den
49
50

Prop. 2017/18:298 s. 37 f.
Se till exempel SOU 2004:32 s. 15.
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personuppgiftsansvarige ska enligt artikel 32.1 b säkerställa flera av
dessa mål. Det gäller också för reglerna om uppföljning av uppgiftsåtkomst, som är tänkta att innebära en konkretisering av bestämmelser om sådana säkerhetskrav. Loggkontroller medger uppföljning av användarnas behandling av personuppgifter och syftar till att
upptäcka situationer då personuppgifter behandlats på ett otillåtet
sätt. Vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan
kontrolleras (4 kap. 3 § patientdatalagen och kompletterande bestämmelser i myndighetsföreskrifter, se vidare avsnitt 5.8.4). Vårdgivare
ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon
obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Styrning av tilldelning och
begränsning av behörigheter är sådana tekniska och organisatoriska
åtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta på eget initiativ
enligt dataskyddsförordningen.51
En annan teknisk skyddsåtgärd är förbud mot användning av
vissa sökbegrepp. Vanligtvis rör det sig om förbud mot eller begränsningar att använda känsliga personuppgifter. Vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål får det anses vara möjligt, och nödvändigt, att kunna göra sökning och urval baserade på de faktorer eller
variabler som ska studeras när detta är nödvändigt för att uppfylla
ändamålet med behandlingen.
I patientdatalagen finns en bestämmelse om förbud mot användning av känsliga personuppgifter som sökbegrepp i 2 kap. 8 § första
stycket. I paragrafens andra stycke första punkten finns undantag
från förbudet. Uppgifter om sjukdom och hälsotillstånd får användas
som sökbegrepp. Fördelarna med att tillåta sökning på dessa från integritetssynpunkt känsliga begrepp är så självklara för att kunna genomföra en god och säker vård att intresset av en begränsning av sökmöjligheterna har fått ge vika.52 Det anses vara av väsentlig betydelse att,
vid sidan av det individinriktade arbetet, kunna göra exempelvis verksamhetsuppföljningar med sammanställningar utifrån sökkriterier
såsom diagnoser och liknande. Även vid verksamhetsplanering anses
det finnas behov av möjligheter att identifiera utvecklingstrender
som är av betydelse för verksamheten, till exempel i fråga om förväntningar på ökande tillströmning av olika patientkategorier. Sådana sam51
52

Prop. 2017/18:171 s. 138.
Se till exempel prop. 2007/08:126 s. 67 f.
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manställningar bör dock snarast möjligt avidentifieras, “eftersom
individuppgifterna som sådana saknar betydelse för ändamålet med
den fortsatta behandlingen”.53
Det kan i detta sammanhang konstateras att den huvudsakliga
administrativa åtgärden vid antalsberäkning är just användning av
känsliga personuppgifter som sökbegrepp, och sammanställning av
dessa sökresultat. Den kombination av åtgärder som utgör behandlingen av personuppgifterna kan (helt eller delvis) utföras automatiserat. Detta kan innebära att resultaten i delmomenten inte blir synliga för den person som utför antalsberäkningen. Exempelvis är flera
kvalitetsregister uppbyggda på ett sådant sätt att det går att göra en
sökning i registret genom att specificera kriterier, varefter endast ett
antal (inga uppgifter som identifierar specifika personer) återges som
resultat av sökningen. Personuppgiftsbehandlingen innebär i dessa fall
därmed ingen exponering av direkt utpekande personuppgifter. Det
kan dock inte uteslutas att sökningar i exempelvis patientjournaler
föranleder sammanställningar som innehåller personuppgifter. I likhet med vad som anförts beträffande behovet av användning av sökbegrepp för exempelvis kvalitetssäkringsarbete, avidentifieras sökresultatet även vid antalsberäkning. Avidentifieringen sker så att säga
naturligt eftersom slutresultatet av behandlingen är ett antal. Som en
skyddsåtgärd bör därutöver räknas den avgränsning av den föreslagna, nya ändamålsbestämningen. Behandlingen får enbart ske på
förfrågan och för ändamålet att tillhandahålla ett nödvändigt beslutsunderlag för klinisk forskning.
Det finns dock anledning att i de föreslagna nya ändamålsbestämmelserna i patientdatalagen ta in också upplysningsbestämmelser om
att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan,
på lägre nivå än i lag, närmare reglera vem eller vilka personalkategorier som bör utföra den aktuella personuppgiftsbehandlingen, hur
denna arbetsuppgift ska utformas, vilka sök- och sammanställningsmöjligheter som kan bedömas vara nödvändiga (det vill säga begränsningar av möjligheten att göra sökningar), vilken information om
behandlingen som bör lämnas till de registrerade samt andra liknande frågor.54

53
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Praktisk hantering av dataskydd

Dataskyddsförordningen beskriver, som nämnts, två principer för att
rent praktiskt skydda data (artikel 25 och skäl 78). Den ena principen
innebär att det i ett it-system redan från början byggs in regler för hur
systemet ska användas och därigenom integreras dataskyddet, inbyggt dataskydd (eng. privacy by design). Den andra principen handlar om att se till att personuppgifter inte behandlas i onödan, till
exempel genom att påverka åtgärder som styr hur uppgifter samlas in,
delas ut eller visas, dataskydd som standard (eng. privacy by default).
Principerna för dataskydd kan tillämpas vid utveckling, utformning, urval och användning av applikationer, tjänster och produkter
som är baserade på behandling av personuppgifter. De åtgärder som
vidtas kan vara såväl tekniska som organisatoriska.
En stor del av den svenska hälso- och sjukvårdens infrastruktur
och it-arkitektur utvecklas och förvaltas av bolaget Inera AB, som ägs
gemensamt av landets regioner och kommuner. För att hantera behörigheter till system inom hälso- och sjukvård har bolaget utarbetat
en behörighetsmodell som tillämpas i ett stort antal nationella
tjänster.55 Modellen beskriver både behörigheter som styrs direkt av
patientdatalagen och behörigheter som inte berörs av denna lag, men
som behövs för administrativa syften.56
Patientdatalagen reglerar bland annat it-relaterad informationshantering inom hälso- och sjukvården. Kompletterande, mer praktiska, anvisningar finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (HSLF-FS 2016:40) samt i tillhörande handbok.57 Där framgår
att vårdgivaren har ansvar för att tilldela behörigheter, och för att ta
fram rutiner som säkerställer bland annat att personalens behörigheter
begränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård
(4 kap. 1–3 §§ i nämnda föreskrifter). Behörigheten ska vara individuell och anpassad till att en individ kan ha flera olika arbetsuppgifter.
I handboken illustreras behovet av att en användare kan behöva olika
behörighetsnivåer vid olika tillfällen av ett exempel, där en person

55

Inera AB (2019). Behörighetsmodell för vård och omsorg. Version 3.0, 2019-08-29.
Ordet ”behörighet” definieras i informationssäkerhetsstandarden (SIS-TR 50:2015 Terminologi för informationssäkerhet) som ”rättighet för en användare att använda informationstillgångar på ett specificerat sätt”.
57
Socialstyrelsen (2017). Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Nr 2017-3-2.
56
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ibland har jouransvar för en hel verksamhet, men annars ansvarar för
en mindre vårdenhet.
Oavsett typ av uppdrag styrs behörigheten vanligtvis med så kallad
egenskapsbaserad behörighet. Det innebär att man tillämpar ett regelverk för att matcha egenskaper hos användaren med egenskaper hos
den information användaren önskar åtkomst till. Regelverket utgår
från personliga egenskaper (till exempel yrkeslegitimation), anställningsrelaterade egenskaper (till exempel befattningskod), uppdragsrelaterade egenskaper (till exempel för vilket ändamål personen
behöver åtkomst till patientdata, såsom ”vård och behandling”),
situationsrelaterade egenskaper (till exempel vilken metod som används för att verifiera identiteten vid inloggning i ett datasystem) samt
vilken typ av information behörigheten gäller.
Vårdgivaren är även ansvarig för kontrollen av att åtkomst till
patientuppgifter är korrekt, genom att regelbundet granska loggar
som dokumenterar åtkomsten. Vårdgivaren ska årligen utvärdera
skyddet mot såväl intern som extern olovlig åtkomst till datornätverk och informationssystem vilka används för behandling av personuppgifter (3 kap. 18 § och 4 kap. 9 § i nämnda föreskrifter).
Utöver skydd i form av regler för behörighet skyddas personuppgifter inom hälso-och sjukvården också av det sätt på vilket de är
lagrade och åtkomliga i systemet. Personuppgifter som är mer känsliga är lagrade så att det förfarande som benämns aktivt val är en
förutsättning för att nå uppgifterna. Det innebär att en behörig
användare aktivt måste ta ställning till om hon eller han har rätt att
ta del av uppgiften. Valet att gå vidare i informationssystemet loggas.
Ytterligare exempel på åtgärder för att trygga säkerheten för personuppgifter är hantering av lösenord och fysiskt skydd av systemen,
såsom säkerhetsavspärrningar och tillträdeskontroll till lokaler där itsystemen finns. Dessutom ska vårdgivaren ha ett så kallat ledningssystem, som gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så
att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Processer och rutiner
i ledningssystemet används för att säkerställa att personuppgifter
som är lagrade i vårdgivarens system är tillgängliga, korrekta, konfidentiella och spårbara.
Sammanfattningsvis kan det konstaterats att det finns en rad redan
etablerade strukturer inom hälso- och sjukvården för att trygga en
säker hantering av personuppgifter.
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Områden som inte berörs av förslagen

Enligt förslagen införs nya bestämmelser i patientdatalagen, som
tillåter att personuppgifter behandlas för att antalsberäkna möjliga
deltagare för forskning inom hälso- och sjukvården. Förslagen gör
det möjligt att genomföra antalsberäkning inför beslut om att eventuellt inleda klinisk forskning, det vill säga forskning som förutsätter
vårdens strukturer och resurser och där personuppgiftsbehandlingen
sker inom ramen för hälso- och sjukvården.
Antalsberäkning som förutsätter personuppgiftsbehandling där
uppgifterna hämtas från en källa utanför hälso- och sjukvården omfattas inte av förslaget. Exempel är forskargenererade data från studier
som bedrivits vid ett lärosäte. Ett annat exempel är data i nationella
myndighetsregister, som till exempel finns hos Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån.58 Hälsodataregister vid Socialstyrelsen omfattas inte heller av förslagen, eftersom dessa är en form av myndighetsregister.
Vi har övervägt behovet av att utreda eventuell reglering i annan
lagstiftning än patientdatalagen för att nå även antalsberäkning som
bygger på personuppgifter utanför hälso- och sjukvården. Ett skäl
för detta skulle kunna vara att regelverken kan uppfattas som svåra
att förstå eller efterfölja om det saknas motsvarande, uttryckliga,
bestämmelse i annan lagstiftning.
För flera myndighetsregister är det möjligt att få en överblick
över de data som återfinns i registret via publikt tillgänglig statistik.
På så sätt går det att bilda sig en övergripande uppfattning om antalet
möjliga personer till en kommande forskningsstudie.
Vi har kommit fram till att det behov som har påtalats för kommittén, och som är upprinnelsen till detta betänkande, framför allt
rör antalsberäkning baserad specifikt på personuppgifter som omfattas av patientdatalagen. Därtill har vi haft begränsade resurser
vilket varit ett skäl till att avgränsa utredningsarbete och förslag till
det område som vi bedömt vara till störst nytta.

58

Förteckning över myndighetsregisterhållare, där uppgifter ofta hämtas för forskning, finns
på Vetenskapsrådet: www.registerforskning.se/sv/register-i-sverige/lankar-nationellamyndighetsregister/.
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6.1

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag och bedömning: De föreslagna författningsändringarna
ska träda i kraft den 1 januari 2022. Några övergångsbestämmelser
behövs inte.
Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande,
beredning inom Regeringskansliet och riksdagsbehandling, bör de
författningsändringar som vi föreslår kunna träda i kraft den 1 januari 2022. Vi bedömer att det inte behövs några övergångsbestämmelser till de ändringar vi föreslår.

6.2

Konsekvenser av förslagen

6.2.1

Allmänt om förslagens syfte

Betänkandet innehåller förslag till författningsändringar. Ett primärt
syfte är att undanröja den osäkerhet som får anses föreligga om det
rättsliga stödet för personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning
inför klinisk forskning.
6.2.2

Ekonomiska konsekvenser

Regioner och kommuner ska medverka vid forskning inom hälsooch sjukvård och folkhälsoområdet; att bidra med underlag till de
förberedande stegen inför klinisk forskning kan ses som en del av
denna uppgift.
Redan i dag förekommer det att hälso- och sjukvården tar fram
underlag inför antalsberäkning. Hur sammanställningen rent prak99
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tiskt ska ske när det gäller uppgifter som hämtas från patientjournaler,
till exempel om ett förfarande skulle underlättas av någon form av
sökverktyg, är inte något som vi har undersökt. De föreslagna författningsändringarna påverkar varken omfattningen eller genomförandet av den praktiska uppgiftshanteringen, utan ger enbart de rättliga
förutsättningarna för sådan behandling.
Förslagen bedöms inte medföra någon ökad risk för att resurser
tas från vård av patienterna.
Förslagen kan komma att medföra viss minskad administration,
framför allt för regionerna på grund av minskat behov av att undersöka och administrera frågor om huruvida det finns en rättslig grund
för personuppgiftsbehandlingen, som är en följd av det föreslagna
förtydligandet av lagstiftningen. Efterfrågan på personella resurser
för att handlägga förfrågningar om antalsberäkning skulle kunna öka
något till följd av att antalet förfrågningar om antalsberäkning kan
komma att öka när det blir en tydligare uttalad möjlighet.
Sammantaget bedöms förslagens ekonomiska konsekvenser för
regioner och kommuner vara små och inte kräva någon ytterligare
finansiering. Eftersom hälso- och sjukvården redan i dag tar fram
underlag inför antalsberäkning bedöms förslagen inte menligt påverka
resursåtgången inom regioner eller kommuner.
Förslagen kan på lång sikt antas ha positiva samhällsekonomiska
konsekvenser eftersom de förväntas bidra till ökad kvalitet och tillförlitlighet i forskningen och därmed kan stärka Sverige som kunskapsnation. Detta bör även stärka förtroendet för svensk forskning
såväl nationellt som internationellt.
6.2.3

Konsekvenser avseende etiska aspekter

Att inte skada, att göra gott, att respektera patientens autonomi och
integritet samt att vara rättvis är viktiga etiska principer inom all
hälso- och sjukvård. Rättviseprincipen framhålls i hälso- och sjukvårdslagens målparagraf, 3 kap. 1 §, genom att vården ska ges på lika
villkor för hela befolkningen.
Effekter på kort respektive lång sikt för de intressenter som kan
beröras av personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning belyses i
tabell 4.2 i avsnitt 4.3.3.
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Konsekvenser för innovation och forskning

Utredningens förslag väntas bidra positivt till innovation genom att
underlätta ansvarsfullt, säkert och etiskt nyttiggörande av hälso- och
vårddata. Genom att adressera hinder och förtydliga oklarheter finns
förutsättningar att underlätta för olika aktörer att tolka och tillämpa
den lagstiftning som reglerar hur data får användas i tillämpningar
som är nödvändiga förberedande steg för forskning och innovation.
Förslagen kan bidra till att stävja variationer i kunskapsnivån hos
aktörerna, och på så vis ge aktörerna mer likartade förutsättningar
för innovation.
I ett större perspektiv utgör förslagen en del av utvecklingen av
Sverige som stark kunskapsnation inom life science-området. Genom
att förbättra förutsättningarna för forskning, innovation och konkurrenskraftigt näringsliv finns möjligheter till bättre hälsa, utveckling av
sjukvården och tryggat ekonomiskt välstånd.
Behovet av utveckling av policyer och regelverk har identifierats
som en viktig parameter för att stärka Sveriges konkurrenskraft och
därmed möjliggöra ökade investeringar, export och fler arbetstillfällen.
Sammanfattningsvis bidrar förslagen till det arbete som redan
görs för att svensk innovation ska stärkas.
6.2.5

Konsekvenser för personuppgiftsbehandling inom
privata vårdgivare som helt saknar koppling till
offentligrättslig hälso- och sjukvårdsverksamhet

Enligt vår bedömning är det inte möjligt för sådana privata vårdgivare som helt saknar koppling till offentligrättslig hälso- och sjukvårdsverksamhet att behandla personuppgifter för antalsberäkning.1
Anledningen är att vi bedömer att det inte finns något tillämpligt
undantag enligt artikel 9.2 i dataskyddsförordningen.

1

Som tidigare redogjorts för (se avsnitt 5.5.3) kan en juridisk eller fysisk person utföra uppgifter inom hälso- och sjukvården på uppdrag av en kommunal eller statlig myndighet. I dessa
fall anses den privata vårdgivaren utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppdragen regleras
ofta i olika former av samverkansavtal, som i sin tur styrs via flera lagar såsom lag om valfrihetssystem (2008:962), lag om offentlig upphandling (2016:1145), lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651) och lag om ersättning för fysioterapeuter (1993:1652).
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Det finns inte någon entydig definition eller förteckning över
vårdgivare som helt saknar koppling till offentligrättslig hälso- och
sjukvårdsverksamhet. I en genomgång från 2007 gjordes en schematisering i offentliga och privata vårdgivare, med offentlig respektive
privat finansiering.2 Kategorin privata vårdgivare med privat finansiering exemplifieras med vårdgivare inom alternativmedicin och
kosmetisk kirurgi.
Det är alltså inte möjligt att göra en uppskattning av antalet potentiella framtida studiedeltagare som finns specifikt hos de privata
vårdgivare som helt saknar koppling till offentligrättslig hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom att göra en antalsberäkning som bygger
på personuppgiftsbehandling. Det innebär att forskningshuvudmannen i stället på egen hand får göra en uppskattning av antalet
möjliga studiedeltagare på något annat (mer osäkert) sätt, till exempel
genom att göra en hypotetisk skattning av antalet patienter baserat på
omfattningen av den privata vårdgivarens verksamhet. Ett alternativ
är att forskningshuvudmannen hoppar över det förberedande steget
med antalsberäkning och direkt inleder en forskningsstudie genom
att som ett första steg göra en ansökan om etikprövning. Det finns
då en risk att forskningsstudien inte kan genomföras, eftersom
antalet medverkande personer visar sig vara alltför litet.
Vår bedömning är att det är förhållandevis få deltagare till klinisk
forskning som rekryteras från privata vårdgivare som helt saknar
koppling till offentligrättslig hälso- och sjukvårdsverksamhet.
6.2.6

Risk att dubbelräkna eller missa personer påverkas inte

Vid antalsberäkningen kan uppgift om antal personer som motsvarar
en viss uppsättning kriterier komma att efterfrågas hos flera aktörer
inom hälso- och sjukvården. Eftersom samma patient kan finns hos
olika vårdgivare finns viss risk för att en person dubbelräknas, det
vill säga att samma individ ingår mer än en gång i antalsberäkningen.
Det beror på att varje vårdgivare endast lämnar information om
antalet, inte någon ytterligare uppgift som kan identifiera personen.
På motsvarande sätt finns viss risk att en person inte fångas upp
i antalsberäkningen eftersom informationen kan vara fragmenterad
och utspridd hos flera vårdgivare.
2

SOU 2007:37 s. 49.
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De förslag som nu lämnas bedöms inte påverka risken för att
dubbelräkna eller missa personer vid antalsberäkningen. Risken för
felräkning härrör sig till att information om en viss individ kan finnas
på flera ställen och påverkas inte av att den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen förtydligas.
6.2.7

Övriga konsekvenser

Förslagen har inga konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.
Förslagen bedöms inte ha någon påverkan på klimat eller miljö,
på brottslighet eller brottsförebyggande arbete, eller på sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet.
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Författningskommentar

7.1

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)

1 kap.
1§
I paragrafen anges tillämpningsområdet för patientdatalagen. Bestämmelsen slår fast att lagen ska tillämpas vid behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Härmed avses all personuppgiftsbehandling i den individinriktade patientvården inom hälso- och
sjukvården, men också behandlingar som inte är direkt kopplade till
patientvård, till exempel framställning av statistik.
I paragrafens första stycke görs ett tillägg i syfte att tydliggöra att
lagens tillämpningsområde omfattar också sådan behandling av personuppgifter som behövs för antalsberäkning. Begreppet antalsberäkning tas in som en definition i 1 kap. 3 §, se vidare den paragrafen.
Överväganden finns i avsnitt 5.7.
1 kap.
3§
Paragrafen innehåller definitioner av vissa uttryck som används i
lagen. Genom tillägget definieras uttrycket antalsberäkning, som
används för sådan personuppgiftsbehandling som görs på förfrågan
för att beräkna hur många personer som uppfyller på förväg uppställda kriterier och därmed kan komma att ingå i forskning inom
hälso- och sjukvården.
Med forskning inom hälso- och sjukvården avses forskning som
förutsätter hälso- och sjukvårdens strukturer och resurser.
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Angående forskningsbegreppet, se avsnitt 2.5, där bland annat vissa
legaldefinitioner redovisas, och avsnitt 5.5.1. Att det ska vara fråga om
forskning inom hälso- och sjukvården medför en det nya ändamålet
för personuppgiftsbehandling avgränsas till en vårdgivares möjlighet
att utföra personuppgiftsbehandling i till exempel patientjournal eller
kvalitetsregister.
Närmare beskrivning av antalsberäkning och hur den utförs finns
i kapitel 3.
2 kap. 4 a § och 7 kap. 5 a §
Genom paragraferna, som är nya, görs behandling av personuppgifter för antalsberäkning till ett tillåtet ändamål inom hälso- och
sjukvården och i nationella och regionala kvalitetsregister. Överväganden finns avsnitten 5.7.3 och 5.7.4. Hur det nya ändamålet förhåller sig till dataskyddförordningens bestämmelser om rättslig grund
och behandling av känsliga personuppgifter beskrivs i avsnitten 5.5
och 5.6.
De nya bestämmelserna utgör inget undantag från regleringen i
etikprövningslagen, det vill säga om frågeställaren, efter beskedet
efter antalsberäkningen, beslutar att gå vidare i processen krävs etikprövning i sedvanlig ordning, se kapitel 3 och tabell 3.1.
Sådana privata vårdgivare som helt saknar koppling till offentligrättslig hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas inte av bestämmelserna. Anledningen är att det för dessa vårdgivare inte finns något
tillämpligt undantag mot förbudet att behandla känsliga personuppgifter enligt artikel 9.2 i dataskyddsförordningen. Såväl förbudet
som dess undantag i förordningen är direkt tillämpliga, se vidare
avsnitt 5.6.
I andra stycket finns en upplysningsbestämmelse om rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att närmare
reglera hur personuppgiftsbehandling för antalsberäkning ska utföras för att skydda de registrerades personliga integritet. Skyddsåtgärder behandlas i avsnitt 5.8.
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2 kap. 4 § samt 7 kap. 4 och 6 §§
Bestämmelserna innehåller paragrafhänvisningar, som ändras till följd
av de nya bestämmelserna i 2 kap. 4 a § och 7 kap. 5 a §.
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Kommittédirektiv 2018:85

Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad
till den fjärde industriella revolutionens teknologier
Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018
Sammanfattning
Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar, däribland klimat och miljö, hälsa och digital omställning. Den snabba
teknikutvecklingen, ofta kallad den fjärde industriella revolutionen,
för med sig innovation inom många sektorer som kan bidra till att
på resurseffektiva sätt lösa samhällsutmaningar. Samtidigt ökar kraven på en proaktiv policyutveckling eftersom hinder och oklarheter
riskerar att hämma utvecklingen.
Regeringens ambition är att det i hela Sverige ska finnas mycket
goda förutsättningar för utveckling av nya och innovativa lösningar
samt nya affärsmodeller. För att höja nyttogörandet och bättre ta
tillvara potentialen som digitalisering och innovation för med sig
inrättar regeringen en kommitté inriktad på tvärsektoriell policyutveckling.
Kommittén ska bistå regeringen i arbetet med att identifiera policyutmaningar, bidra till att minska osäkerheten kring gällande regler
och påskynda policyutveckling kopplad till den fjärde industriella
revolutionens teknologier inom inledningsvis tillämpningsområdena
precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system. En referensgrupp, med
representanter från Regeringskansliet, myndigheter, regionala aktörer, näringslivet och organisationer med erfarenhet av policyutveckling, ska knytas till kommittén.
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Kommittén ska för åren 2019 och 2020, senast den 31 december,
lämna en delrapportering av arbetet dittills. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.
Bakgrund
Snabb och omfattande teknikutveckling
Förändringstakten i omvärlden är omvittnat hög och utvecklingen
inom en rad teknikområden snabb. Digitalisering och automatisering påverkar nära nog alla branscher med nya lösningar, applikationer och tjänster. Utvecklingen av globala värdekedjor påverkar
länders och regioners ekonomier och den tekniska utvecklingen innebär möjligheter att ytterligare förstärka de nära samband som finns
mellan tjänsteproduktion och tillverkning.
Den fjärde industriella revolutionen bygger vidare på den digitala
revolutionen och karaktäriseras bland annat av ständig uppkoppling,
mindre och mer kraftfulla sensorer, artificiell intelligens och maskininlärning. Sådana teknologier, i kombination med datorers alltmer
kraftfulla beräkningskapacitet, accelererar utvecklingen av tillämpningar inom bland annat precisionsmedicin, blockkedjor, uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system samt bioteknik. Sammanfattningsvis har den fjärde industriella revolutionens
teknologier potential att radikalt förändra samhället och hur människor lever sina liv.
Teknikutvecklingen har också potential att föra med sig lösningar
på ett antal globala samhällsutmaningar som klimat och miljö, hälsa
och digital transformation. Samtidigt uppstår viktiga frågeställningar
som behöver tas om hand. Det kan gälla informations- och cybersäkerhet, nationell säkerhet samt ansvars- och integritetsfrågor, men
även andra aspekter som etik, affärs- och ersättningsmodeller och
risken för digitala klyftor. Det är en avgörande framtidsfråga att på
bästa möjliga sätt ta tillvara de möjligheter som ges med ny teknik
och att sådan utveckling sker på ett sätt som gagnar alla medborgare
och bidrar till ett inkluderande samhälle.
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Utmaningar för arbetet med policyutveckling
Den rådande förändringstakten utmanar också befintliga processer
för utveckling av policyer. Policyutveckling förekommer som samlingsbegrepp i olika sammanhang. Med policyutveckling avses i
direktivet utvecklingen av policyer, t.ex. regelverk i form av författningar och andra föreskrifter, EU-rätt och internationell rätt och
dessas tillämpningar samt riktlinjer, standarder, finansiella styrmedel
och processer. Flera aktuella frågor är dessutom sektorsövergripande
och berör flera politikområden. Det finns särskilda behov av samverkan och koordinering för en effektiv hantering av hinder och nya
förslag, såväl nationellt och regionalt mellan myndigheter, organisationer, lärosäten, institut och företag som på EU-nivå och internationellt.
Den svenska traditionen av samverkan är en fördel när det gäller
att belysa frågor ur ett helhetsperspektiv. Sverige har ledande företag
i många branscher och generellt sett anammar svenskar ny teknik
tidigt samt har tilltro till offentlig sektor och myndigheter. Regeringen har inrättat fem samverkansprogram: Nästa generations resor
och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi,
Life Science samt Uppkopplad industri och nya material. De finns
beskrivna i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets
utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Såväl
inom dessa program som inom ramen för regeringens satsning Testbädd Sverige och på forskningsinstitut fångas policyutvecklande
behov upp. Härifrån kommer värdefulla underlag både kring teknikutvecklingens möjligheter och dess konsekvenser. Behoven är ofta
både komplexa och tvärsektoriella och i tider av snabb förändring
behöver regeringens förmåga stärkas.
Exempel på pågående arbete internationellt och i Sverige
Teknikutvecklingen är global och det förs diskussioner runt policyutveckling bl.a. på EU-nivå. Ett exempel är kommissionens arbetspapper Liability for emerging digital technologies (SWD [2018] 137
final) som bland annat nämner att sakernas internet och automatiserade
system, i likhet med andra transformativa teknologier, väcker frågor
om ansvar som kräver väl anpassade legala ramverk. Arbetspappret
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belyser behovet av ramverk och riktlinjer som främjar innovation
och som är förutsägbara.
World Economic Forum (WEF) har tagit initiativ kring policyutveckling för den fjärde industriella revolutionens teknologier
genom sitt center i San Francisco, bl.a. i syfte att främja samverkan
mellan privat och offentlig sektor. WEF har erbjudit Sverige att delta
i det arbetet genom anslutning till centret i San Francisco och medverkan i internationella projekt. WEF erbjuder utöver expertis en
intressant samverkansmodell samt inte minst ett internationellt forum
för diskussion och spridning av resultat. Länder som Japan, Kina och
Indien samarbetar redan med WEF. Sammanfattningsvis ökar betydelsen av internationell samverkan, bland annat för att förstå och lära
av andra samt skapa förutsättningar för Sverige och svenska företag
att påverka policyer såväl i Europa som globalt.
OECD lyfter i rapporten Going Digital: Policy Review of
Sweden (DSTI/CDEP[2018]4) fram behovet av att förstärka arbetet
med policylabb och regulatoriska ”sandlådor” där olika samhällsaktörer ska samverka med syfte att stärka Sveriges möjligheter att nå
målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. OECD nämner bland annat att digitaliseringen skapar många
nya möjligheter, men också att det krävs integrerade arbetssätt för
att snabba på utvecklingen av ramverk och regler. Digitalisering
kräver ett multidisciplinärt perspektiv och bland rekommendationerna återfinns mer samarbete, bättre samordning samt ett tydligare
mandat för myndigheter att samverka med näringslivet för att stötta
framväxten av nya affärsmodeller och innovation.
Transportsektorn är ett exempel på område där det i Sverige pågår
arbete med policyutveckling inom nya teknikområden. I mars 2018
presenterade Utredningen om självkörande fordon sitt slutbetänkande
Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16). I betänkandet går utredningen igenom aktuella regelverk. Vidare beskriver
utredningen förutsättningar för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg inom de närmaste åren. Utredningen belyser bland annat den speciella utmaningen att hantera regelfrågor för
ny teknik och nya tillämpningsområden som ännu inte är fullt
utvecklade eller i bruk och som väcker behov av nya angreppssätt på
policyutveckling.
Avslutningsvis har den offentliga sektorns roll och dess betydelse
som aktiv medskapande aktör i innovationsprocesser lyfts inom

112

SOU 2020:53

Bilaga 1

ramen för de olika samverkansprogrammen och i Nationella innovationsrådet. Det har lett till ett större fokus på den offentliga sektorns
förmåga att identifiera behov och föreslå förändringar i regelverk,
tillämpningar och organisation. Det har också diskuterats vad som
krävs av förvaltningen för att understödja dessa processer, inklusive
återkoppling (s.k. feedback loops) mellan aktörer i systemet, regeltillämpare (myndigheter) och regelsättare (myndigheter, regering
och riksdag). Inte minst hos regelgivande myndigheter pågår policyutvecklande projekt samt arbete med att följa den tekniska utvecklingen inom respektive område. Behovet av accelererad policyutveckling inom sektorsövergripande områden har identifierats som en viktig
parameter för att stärka Sveriges konkurrenskraft och därmed möjliggöra ökade investeringar, export och fler arbetstillfällen.
Uppdraget
En kommitté ska med en tvärsektoriell ansats främja policyutveckling som bidrar till att skapa goda förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ett inkluderande, tryggt, säkert och effektivt nyttjande
av nya lösningar, applikationer och tjänster i samhället.
Kommitténs arbete ska stärka regeringens förmåga att hantera
komplexa och sektorsövergripande frågeställningar där särskild vikt
ska läggas på frågor där rådande policyer eller avsaknad av sådana
hindrar eller hämmar innovation. Att verka för ökat samarbete i
syfte att påskynda arbetet med policyutveckling inom prioriterade
områden är angeläget. Arbete som redan görs för att bidra till innovation ska tas tillvara och hänsyn ska tas till de krav som ställs för att
värna Sveriges säkerhet.
Kommitténs arbete ska i huvudsak ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens fem samverkansprogram och
den fjärde industriella revolutionens teknologier. Inledningsvis ska
den fokusera på sektorsövergripande och policyutvecklande initiativ
kopplade till tillämpningsområdena precisionsmedicin, uppkopplad
industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster
och system. Kommitténs arbete avgränsas så att det inte ska omfatta
offentlig sektors digitalisering eller skatte- och socialavgiftsfrågor.
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Vad kommittén ska göra
Kommittén ska, utifrån sitt syfte att främja policyutveckling, bidra
till att skapa goda förutsättningar för innovation och stärkt konkurrenskraft i hela landet genom att:
• göra fördjupade analyser av eventuella hinder i form av lagstiftning eller annan osäkerhet om gällande policyer,
• där det är relevant, kartlägga behov av erforderlig anpassning av
regelverk,
• kontinuerligt leverera policyutvecklande förslag till regeringen,
• främja dialog mellan relevanta myndigheter, Regeringskansliet,
regionala aktörer, organisationer, lärosäten, institut, idéburen sektor
och näringsliv för effektiv samverkan kring policyutveckling,
• samordna sina förslag med andra, men också bygga vidare på pågående, policyutvecklande initiativ som exempelvis finns inom
ramen för regeringens samverkansprogram, myndigheters uppdrag och olika test och demonstrationsmiljöer även kallade testbäddar, samt
• samverka med internationella aktörer såsom EU-organ, OECD,
World Economic Forum och deras center för policyutveckling
samt andra länder som exempelvis de med vilka Sverige har innovationspartnerskap.
Kommitténs organisation
Ledamöterna i kommittén ska ha särskilda erfarenheter av policyutveckling inom offentlig och privat sektor, tvärsektoriellt arbete
samt god förståelse för teknikens möjligheter och utmaningar. Därutöver ska juridisk kompetens finnas representerad.
Kommittén ska biträdas av ett sekretariat som efter överenskommelse med World Economic Forum kan placera en person vid
WEF:s center för policyutveckling för den fjärde industriella revolutionens teknologier.
Till kommittén ska också knytas experter inom relevanta områden samt en referensgrupp med representanter från näringsliv, lärosäten samt organisationer som är relevanta utifrån kommitténs fråge-
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ställningar och representanter från myndigheter, Regeringskansliet
och andra offentliga aktörer. Referensgruppen ska bistå kommittén
i prioriteringsarbetet.
Konsekvensbeskrivningar
Kommittén ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244).
Förslagen ska vara analyserade ur ett jämställdhetsperspektiv och
särskilt motiverade om de inte bedöms främja jämställdhet. Förslagen ska vidare inkludera klimat- och miljöanalyser, bedömning av
följdändringar i annan lagstiftning, samhällsekonomisk kalkyl och analys av förslagens påverkan på den inre marknaden, om det är relevant.
Dessutom ska förslag inom transportområdet beakta de transportpolitiska målen. Förslagens kostnader och ekonomiska konsekvenser
ska analyseras och redovisas. Om förslagen medför ökade kostnader
för stat, landsting eller kommun, ska förslag till finansiering lämnas.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Uppdraget förutsätter löpande dialog med berörda aktörer i det svenska
innovationssystemet. Arbetet ska därför ske i dialog med berörda
myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för
innovatörer och företag, liksom företrädare för arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer, den idéburna sektorn samt relevanta brukaroch branschorganisationer.
Kommittén ska arbeta i nära dialog med Myndigheten för digital
förvaltning, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser (Tillväxtanalys), Tillväxtverket, Transportstyrelsen samt med
Verket för innovationssystem (Vinnova) som inom ramen för ordinarie verksamhet bedriver policyutvecklande projekt med externa
aktörer. Kommittén ska också utbyta erfarenheter med relevanta
internationella aktörer.
Kommittén ska ha ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt och
aktivt verka för att skapa goda förutsättningar att få genomslag för
sitt arbete. I arbetet ingår också att på olika sätt sprida kunskap i
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frågor som berör uppdraget. Kommittén ska beakta pågående arbeten
som är relevanta för uppdraget.
De områden som kommittén inledningsvis fokuserar på kan utifrån regeringens prioriteringar komma att förändras eller utökas
över tid genom tilläggsdirektiv.
Kommittén ska senast den 15 januari 2019 redovisa en planering
för sitt kommande arbete. Planeringen ska bland annat innehålla en
beskrivning av kommitténs tänkta arbetssätt samt tidpunkter och
form för kontinuerlig redovisning av kommitténs arbete. Därutöver
ska kommittén årligen, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills och i denna även föreslå nya eller förändrade
fokusområden för arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den
31 december 2021.
(Näringsdepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

1. Översyn av yrket personlig assistent
– ett viktigt yrke som förtjänar bra
villkor. S.
2. Skärpta regler om utländska
månggiften. Ju.
3. Hållbar slamhantering. M.
4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.
5. Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. Fi.
6. En begriplig och trygg sjukförsäkring
med plats för rehabilitering. S.
7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. N.
8. Starkare kommuner – med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget. Fi.
9. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? M.
10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå
målet Ingen övergödning. M.
11. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. Ju.
12. Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. Fi.
13. Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. N.
14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
S.
15. Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. S.
16. Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.
17. Grönt sparande. Fi.
18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.
19. God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.
20. Skatt på modet – för att få bort
skadliga kemikalier. Fi.

21. Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. Ku.
22. Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. Fi.
23. Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till
försvarspolitisk inriktning. S.
24. Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. S.
25. Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. I.
26. En sjukförsäkring anpassad efter
individen. S.
27. Högre växel i minoritetspolitiken.
Stärkt samordning och uppföljning.
Ku.
28. En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. U.
29. En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. Ju.
30. En moderniserad arbetsrätt. A.
31. En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. Fi.
32. Grundpension. Några anslutande
frågor. S.
33. Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. U.
34. Stärkt kvalitet och likvärdighet
i fritidshem och pedagogisk omsorg. U.
35. Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. Fi.

36. Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. S.
37. Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. A.
38. Ökad trygghet för visselblåsare. A.
39. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2019. M.
40. En gemensam utbildning inom
statsförvaltningen. Fi.
41. Kommuner som utförare
av tjänster åt Arbetsförmedlingen
– en analys av de rättsliga förutsättningarna. A.
42. En annan möjlighet till särskilt stöd.
Reglering av kommunala resursskolor. U.
43. Bygga, bedöma, betygssätta
– betyg som bättre motsvarar
elevernas kunskaper. U.
44. Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda. Ju.
45. Ett ändamålsenligt skydd för tryckoch yttrandefriheten. Ju.
46. En gemensam angelägenhet.
Vol. 1 och 2. Fi.
47. Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. Del 1 och 2. S.
48. Skatt på engångsartiklar. Fi.
49. Enhetlig och effektiv marknadskontroll. UD.
50. Enklare skatteregler för enskilda
näringsidkare. Fi.
51. En ny lag om konsumentskydd
vid köp och vissa andra avtal. Ju.
52. Rutavdrag för äldre. Fi.
53. Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning. N.

Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
En moderniserad arbetsrätt. [30]

Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. [25]

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. [37]

Justitiedepartementet

Ökad trygghet för visselblåsare. [38]
Kommuner som utförare
av tjänster åt Arbetsförmedlingen
– en analys av de rättsliga förutsättningarna. [41]

Skärpta regler om utländska
månggiften. [2]
Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. [11]

Finansdepartementet

Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]

Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. [5]

En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. [29]

Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget. [8]

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd
för enskilda. [44]

Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. [12]

Ett ändamålsenligt skydd för tryckoch yttrandefriheten. [45]

Grönt sparande. [17]

En ny lag om konsumentskydd vid köp
och vissa andra avtal. [51]

Skatt på modet – för att få bort skadliga
kemikalier. [20]
Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. [22]

Kulturdepartementet

En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. [31]

Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. [21]

Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. [35]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt
samordning och uppföljning. [27]
Miljödepartementet

En gemensam utbildning inom
statsförvaltningen. [40]

Hållbar slamhantering. [3]

En gemensam angelägenhet.
Vol. 1 och 2. [46]
Skatt på engångsartiklar. [48]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? [9]

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare. [50]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet
Ingen övergödning. [10]

Rutavdrag för äldre. [52]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2019. [39]

Infrastrukturdepartementet
Framtidens järnvägsunderhåll. [18]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Näringsdepartementet
Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. [7]
Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. [13]
Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning. [53]
Socialdepartementet
Översyn av yrket personlig assistent – ett
viktigt yrke som förtjänar bra villkor.
[1]
En begriplig och trygg sjukförsäkring med
plats för rehabilitering. [6]
Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]
Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. [15]
God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
[19]
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
– underlag till försvarspolitisk
inriktning. [23]
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
[24]
En sjukförsäkring anpassad efter individen.
[26]
Grundpension. Några anslutande frågor.
[32]
Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. [36]
Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag.
Del 1 och 2. [47]
Utbildningsdepartementet
En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och för
bättrad resurstilldelning. [28]
Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. [33]
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. [34]

En annan möjlighet till särskilt stöd.
Reglering av kommunala resursskolor. [42]
Bygga, bedöma, betygssätta
– betyg som bättre motsvarar elevernas
kunskaper. [43]
Utrikesdepartementet
Enhetlig och effektiv marknadskontroll.
[49]
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1. Godkänna förslag till finansiering av translationell
forskningsplattform samt att,
2. 1,7 miljoner kronor omdisponeras permanent från regionstyrelsens
anslag för oförutsett.
Sammanfattning
Sedan flera år samverkar de diagnostiska verksamheterna i Region
Jönköpings län, Hälsohögskolan (Jönköping University) och regionens
forsknings och utbildningsenhet, Futurum, i en Biomedicinsk plattform. För
att ta vara på den befintliga strukturen och stärka den kliniska forskningen
behöver den laborativa forskningen anpassas och breddas till nya
förutsättningar.
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Regionstyrelsen

Translationell forskningsplattform
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner förslag till finansiering av translationell forskningsplattform.
2. 1,7 miljoner kronor omdisponeras permanent från regionstyrelsens anslag
för oförutsett.

Sammanfattning
Sedan flera år samverkar de diagnostiska verksamheterna i Region Jönköpings
län, Hälsohögskolan (Jönköping University) och regionens forsknings och
utbildningsenhet, Futurum, i en Biomedicinsk plattform. För att ta vara på den
befintliga strukturen och stärka den kliniska forskningen behöver den laborativa
forskningen anpassas och breddas till nya förutsättningar.

Information i ärendet
Bakgrund
För att möta behovet av kompetens- och metodutveckling samverkar sedan flera
år de diagnostiska verksamheterna i Region Jönköpings län, Hälsohögskolan
(Jönköping University) och regionens forsknings och utbildningsenhet, Futurum, i
en Biomedicinsk plattform. Denna satsning har gett goda förutsättningar för
klinisk forskning i Region Jönköpings län. Parallellt och i nära samverkan med
denna plattform har det också funnits en framgångsrik cancerplattform i vilken
Onkologiska kliniken, Laboratoriemedicin och Hälsohögskolan har samverkat i
forskningsfrågor.
För att ta vara på den befintliga strukturen och stärka den kliniska forskningen
behöver den laborativa forskningen anpassas och breddas till nya förutsättningar.
Hälsohögskolan vid Jönköping University har i mars 2020 ansökt om ett få ge
examen på forskarnivå inom preklinisk vetenskap och klinisk
behandlingsvetenskap och att bedriva tandläkarutbildning i Jönköping.
Laboratoriemedicin, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken samt
Medicinkliniken i Jönköping har nyligen utsetts till universitetssjukvårdsenheter
vid Linköpings universitet. Dessa enheter är därmed fullt integrerade forsknings
och utbildningsenheter vid lärosätet och förväntas bedriva klinisk forskning av
hög nationell och internationell kvalitet. Den decentraliserade läkarutbildningen
vid Linköpings universitet där Jönköping är en av fyra huvudstudieorter ställer
också krav på att fler handledarkompetenta medarbetare finns i Region

TJÄNSTESKRIVELSE

2(3)

RJL 2021/11

Jönköpings län och kan handleda lämpliga fördjupningsprojekt för läkarstudenter.
Vidare finns ett särskilt behov att stärka forskningen inom området onkologi
bland annat för att åstadkomma en individanpassad, rationell och kostnadseffektiv
immunologisk cancerbehandling. Av ovanstående skäl behöver regionens
laborativa forskningsverksamhet utvecklas.

Syfte
Stärka och utveckla Region Jönköpings läns forskningsverksamhet där laborativa
metoder används och därmed skapa bättre förutsättningar för klinisk forskning
och utbildning till gagn för patienter och medborgare.

Plan
För att åstadkomma detta föreslår vi en ny infrastruktur för forskning inom
Region Jönköpings län genom att koncentrera personella och finansiella resurser
till en gemensam translationell plattform och stimulera till en ökad samverkan
inom Region Jönköpings län mellan laborativa och kliniska forskare och mellan
forskare från regionen och vid andra lärosäten framförallt Linköpings universitet
och Jönköping University.

Ekonomi
En del av befintlig plattform har tidigare finansierats genom medel från
Cancerfonden, dessa medel finns inte att tillgå från och med 2021. Förslaget är att
prioritera och synliggöra den fortsatta satsningen på den gemensamma
translationella plattformen genom att Region Jönköpings län avsätter 1,7 miljoner
kronor per år för att finansiera; två nya forskningstjänster för biomedicinska
analytiker på halvtid (0,5 miljoner kronor), 25 procent forskningskoordinatortjänst
med uppgift att i samverkan med lärosäten söka nationella och internationella
forskningsanslag (0,2 miljoner kronor). Medel behöver också användas för att
stärka forskningsprojekt med en laboratorieansats (1,0 miljon). Utöver det behövs
investering i ny laboratorieutrustning (0,5 miljoner kronor), detta föreslås hanteras
genom tillfällig utökning av Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och
diagnostiks anslag för ospecade investeringar med 500 000 kronor.
Frågan har tidigare beskrivits i budgetberedningen samt i samband med
årshjulsredogörelse om Region Jönköpings läns arbete med forskning och
utbildning.

Beslutsunderlag
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