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PROTOKOLL
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Regionens hus, Sal A

§ 179
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024
Diarienummer: RJL 2021/127
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
• Fastställa skattesatsen för 2022 till 11:76.
• Godkänna föreliggande Budget och verksamhetsplan 2022 med
flerårsplan 2023 – 2024 med bilagor.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig genom Malin Wengholm till förmån för eget
förslag.
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Samuel Godrén till förmån för
egna förslag.
Sammanfattning
Föreligger förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan
2023 - 2024 inklusive bilagor från Koalitionen.
Föreligger förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan
2023 - 2024 inklusive bilagor från Moderaterna.
Föreligger förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan
2023 - 2024 inklusive bilagor från Sverigedemokraterna.
Vänsterpartiet meddelar genom Mikael Ekvall att förslag till Budget och
verksamhetsplan behandlas på regionstyrelsens extra sammanträde den
9 november.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag arbetsutskott 2021-10-19
• Missiv 2021-10-05
• Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 med
tillhörande bilagor.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 169-190
Tid:

2021-10-26 kl. 11:00

Plats:

Regionens hus, Sal A
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S), Marcus Eskdahl (S) samt Jimmy Ekström (L) yrkar
bifall till Koalitionens förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med
flerårsplan 2023 – 2024 med tillhörande bilagor.
Malin Wengholm yrkar bifall till Moderaternas förslag till Budget och
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 med tillhörande bilagor.
Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Budget
och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 med tillhörande
bilagor. Yrkar även på en skattesats om 11:56 kronor.
Per Svenberg (S) yrkar bifall till Koalitionens förslag om en skattesats på
11:76 kronor.
Beslutsgång
Regionstyrelsen godkänner att samtliga, vid dagens styrelse, redovisade
budgetförslag kan ställas mot varandra.
På ordförandes fråga bifalls en skattesats om 11:76.
Samuel Godréns (SD) yrkande avslås.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande budgetförslag från
Koalitionen, Moderaterna och Sverigedemokraterna och finner att
regionstyrelsen bifaller Koalitionens förslag till Budget och
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 med tillhörande bilagor.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen – extra sammanträde 9 november
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
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VÄNSTERPARTIET
BUDGET FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN 2022
INKLUSIVE FLERÅRSPLAN

BUDGETSAMMANFATTNING 2022
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022 inklusive flerårsplan utgår ifrån principen om alla människors lika värde.
I vår budget placeras medborgarnas behov i första rummet. Social bakgrund, klasstillhörighet, ekonomiska
förutsättningar, kön eller etnicitet skall inte avgöra människans långsiktiga hälsa eller tillgång till välfärd och
service. Därför måste offentlig verksamhet alltid sträva efter att förebygga orättvisor och klassklyftor. Vi
motsätter oss vårdlösningar som sätter behovsprincipen ur spel. Vi bidrar till den offentliga välfärden
tillsammans och efter förmåga och den som har störst behov skall prioriteras i vården. Tillsammans kan vi skapa
en offentlig sektor där vårdköer, underbemanning och dåliga löner inte förekommer. En offentlig välfärd där
medborgarnas behov av service tillgodoses och där medarbetarna får möjlighet att växa som människor.

Vänsterpartiet prioriterar i budget bland annat














Höjd grundbemanning i vården
God löneutveckling
Satsningar för att hantera vårdskulden och andra pandemirelaterade åtgärder
Uppgradering av beroendevården inklusive förstärkta insatser vid samsjuklighet
Förstärkning av ambulanssjukvården
Insatser för psykisk hälsa hos barn och ungdomar
Hållbart arbetsliv
Mer läkartid på särskilt boende
Uppgraderat arbete kring kultur och hälsa
Ingen indexhöjning av biljettpriser samt långsiktiga satsningar för nolltaxa och egen regi inom
kollektivtrafiken
Nattstopp på fler linjer i flera kommuner – permanent införande i all busslinjetrafik 2023
Utbyggnad av kollektivtrafiken
Karriärsmodeller för fler yrkesgrupper

KOMMENTARER GÄLLANDE BILAGOR OCH UNDERLAG
Vänsterpartiet har valt att använda det grundunderlag samt bilagor som tagits fram av
tjänstemannaorganisationen. Vi har ändrat i de texter där vi inte anser oss vara överens med den diskurs som
presenteras. Några av de förslag som återfinns i vår budget och flerårsplan innebär konsekvensändringar i en del
bilagor. Det handlar bland annat om prissättning inom kollektivtrafiken och kulturen. Dessa ändringar får
justeras i efterhand om Vänsterpartiets budgetförslag av regionfullmäktige vinner gehör. Detsamma gäller
uppdatering av diverse tabeller. Utöver det som Vänsterpartiet presenteras gäller tjänstemannaorganisationens
grundunderlag som bas.

POLITISK INRIKTNING OCH VISION
För allas trygghet i den generella välfärden är en grundläggande vision. Genom en väl fungerande verksamhet
blir Region Jönköpings län ett trygghetsnav för invånarna och kan utvecklas vidare. I hela Region Jönköpings
län arbetar vi för verksamhet med utgångspunkt utifrån invånarnas behov och jämlikhet. Den tydliga
viljeinriktningen är offentlig service och vård av absolut högsta klass, endast det bästa är gott nog åt folket. En
hälso-sjukvård utan vinstintressen är grundläggande för likvärdig och kostnadseffektiv vård. Samverkan med
länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling. En annan central
del i utveckling mot ett mera jämlikt och rättvist samhälle är att den nationella linjen utgörs av en expansiv
välfärdspolitik där statsbidragen kan öka och där finanspolitiska ramverk och budgetregler är underordnade
människornas välfärdsbehov. Vi är helt enkelt beroende av en regering och riksdag som vill göra allt i sin
makt för att utveckla välfärden och göra den mer likvärdig. Vänsterpartiet vill ta ansvar för Region Jönköpings
län. Vi söker samarbete för att förändra och förbättra. Grunden för en hållbar och likvärdig välfärd finns i vår
solidaritet gentemot varandra.
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa såsom social
hållbarhet och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka. Region Jönköpings län arbetar för bättre
hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens
direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter,
organisationer och föreningslivet. Men civilsamhället kan aldrig överta Regionens roll som trygghetsnav.
Invånarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård av absolut högsta klass och förutsättningarna skall vara
likvärdiga i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del
i all vård och behandling. Det är centralt att hälso- och sjukvården bedrivs på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Det är inte alltid de
faktiska behoven och efterfrågan matchar varandra och här måste det berömda örat vila mot rälsen.
Det är centralt att människor med de största behoven prioriteras. Den nya tekniken och digitaliseringen har
ibland inneburit att behovsprincipen satts ur spel. Det innebär inte att det är något fel på ny teknik och
digitalisering, tvärt om, men det måste ske med stor försiktighet och medarbetarens och patienternas respons är
viktig. Samtidigt måste Region Jönköpings län alltid vara noga med att efterfråga forskning och evidens kring
nya behandlingsmetoder och teknik.
Förändringar i verksamhet måste förankras hos medarbetarna och följas noga. Eventuella fel och oönskade
bieffekter, som exempelvis att de mest sjuka prioriteras bort till förmån för de som kan prata för sig, måste
arbetas bort.
Fler människor blir allt äldre. Det är i grunden något positivt men det kan öka kostnaderna för vård och
omsorg. Därför är det viktigt att den nationella linjen i politiken bottnar i en offensiv välfärdspolitik där de
ekonomiska resurserna fördelas mer jämlikt. Klasskillnaderna i Sverige är större än på mycket länge och
kapitalet har fått stora skattelättnader de senaste decennierna, det har skapat abnorma vinstmarginaler och
kraftigt urholkat möjligheterna till en expansiv välfärdspolitik. En ny nationell fördelningspolitik för
ekonomisk demokrati är därför central för att möta förändringar i demografin och klara av välfärdens
utmaningar.
Digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av vårdrelaterade skador och folkhälsoarbete kan
minska behov av vård och därmed frigöra resurser. En annan viktig faktor är samverkan detta görs
exempelvis med våra samverkansregioner och i sjukvårdsregionen.
En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela
Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och
förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. Örat måste alltid vila mot rälsen så vi kan
vara lyhörda gentemot våra medarbetare, deras synpunkter och erfarenhet är centrala delar för att Region
Jönköpings län skall kunna utvecklas.
Sjukvården är den absolut största och mest omfattande delen av regionens verksamhet sett till ekonomiska
förutsättningar men det innebär inte att allt det andra är oviktigt, det är faktiskt precis tvärt om. För att helheten
skall bli så bra som möjligt måste alla delar samspela.
Nedmonteringen av den svenska välfärdsstaten påverkar i allra högsta grad även medborgarna i vår region.
Därför behöver regionen ett systemskifte och tillsammans behöver vi rusta våra verksamheter för framtiden.
Därför föreslår vi förstärkningar inte minst till sjukvården, tandvården, kollektivtrafiken och kulturen. Det är
dags för ett skifte och tillsammans kan vi åstadkomma stora framsteg. Tillsammans bygger vi regionen för

dagens och framtidens generationer.
Gustav Möller (1884-1970) tidigare socialdemokratisk socialminister sa en gång; endast det bästa är gott nog
åt folket. Det är baserat på den ambitionen som välfärden ska organiseras. Det var idéer framburna av bland
annat arbetarrörelsen som influerade svensk välfärdspolitik under större delen av det senaste seklet. Det var så
svensk välfärd blev ett internationellt föredöme. Gustav Möller sa också de berömda orden; varje förslösad
skattekrona är stöld från folket. Nog är det så. Den största stölden av skattemedel idag bottnar i new public
management och den marknadsmässiga styrningen av vård och offentlig service. Det vill vi ändra på, för allas
trygghet i den generella välfärden.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Medborgarorientering
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för –
medborgarna. Externa och interna uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara
vägledandeför organisationen, dess medarbetare och verksamhet.
Engagerat ledarskap
För att skapa en kultur som sätter individen i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang
från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara
potentialen i individers olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med
dem definiera och följa upp målen.
Allas delaktighet
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och
utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs
samt kunskap om de resultat som ska uppnås.
Kompetensutveckling
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste
kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och
tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.
Långsiktighet
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett
uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare medborgare och
varaktig lönsamhet på lång sikt.
Samhällsansvar
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess medarbetare
måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i
både samhälle och miljö.

Processorientering
Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för medborgaren. Processorientering
stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för
medborgarorienterad verksamhetsutveckling.
Förebyggande åtgärder
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och
planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även medborgare och leverantörer ska engageras.
Ständiga förbättringar
Välfärdsskapande kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för
detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt
lärande, kreativitet och nya idéer.
Lära av andra
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap
om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en
viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.
Snabbare reaktioner
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på medborgarnas behov av
avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för
administrativa processer.
Faktabaserade beslut
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få
möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa
medborgarnas behov.
Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och
i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som hos medborgare,
leverantörer, partners, ägare och huvudmän.

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Region Jönköpings län har målet: bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre
och jämlik vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag
behöver. Behovsprincipen skall alltid vara central och ingen människa skall nekas nödvändig
vård- och tandvård på grund av bristande betalningsförmåga.

Den grundläggande principen vid fördelning av skattemedel är att det ska ske utefter
människors behov och inte efter kapitalets möjligheter till snabb lönsamhet. Företag med
kortsiktiga mål och vinstintresse ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel i den
offentliga kärnverksamheten.
Vi är starkt kritiska till lagen om valfrihetssystem eftersom den har inneburit fri etableringsrätt
för privata vårdföretag och möjligheten att exploatera välfärden och dränera den på resurser.
Detta budskap bör Region Jönköpings län förmedla vid alla remisser som man ges möjlighet
att besvara som berör området. Genom att släppa in vinsten som drivkraft i vården försvåras
möjligheten att styra vården till dem med de största behoven. I stället satsar de privata
vårdgivarna på att styra vården till de patienter som är mest lönsamma och som inte har
särskilt stora behov. Att fördela vård med marknadsmekanismer fungerar mycket dåligt och
alltför ofta blir resultatet att det är de som har det minsta behovet av vård som får mest vård
samtidigt som kostnaderna skenar.
Vi står upp för den behovsstyrda, anslagsfinansierade och offentliga sjukvårdsmodellen. Det
är den modellen som har starkast förutsättningar att kunna garantera medborgarna i
regionen en jämlik och likvärdig vård av toppklass. Grundsynen är att regionen skall svara för
en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård som i allt väsentligt skall utföras i offentlig
regi. Vården utvecklas bäst i ett sammanhållet system med obrutna vårdkedjor där
patientperspektivet och personalens möjlighet till utveckling och medbestämmande är
medelpunkten.
I sjukvården ska den med störst medicinskt behov prioriteras. Grunden till att vi har byggt
upp en gemensam vård- och omsorgssektor är solidariteten med varandra. Den
specialiserade vården ska inte privatiseras och styckas sönder, istället skall den drivas av
det gemensamma och organiseras med anslagsfinansiering. Därför skall inga nya vårdval
inrättas och ett arbete påbörjas med att avskaffa vårdvalen i både den specialiserade vården
och i primärvården. Det innebär inte att medborgarna förlorar möjligheten att välja den

vårdcentral som de själva önskar, tvärt om. Men det innebär att alla vårdcentraler kommer
hålla en jämn och god kvalitet och där ingen behöver dra nitlotten och gå till nästbästcentralen. De gemensamma resurser som finns till förfogande skall återinvesteras i vården,
riskkapitalisterna får helt enkelt söka sig någon annanstans.
För att kunna erbjuda vård på likvärdiga villkor är det viktigt att egenavgifter sätts på en rimlig
nivå och att avgiftssystemen tydliggörs för medborgarna. När patientavgifterna infördes i
Sverige var beloppen att betrakta som symboliska. Det är därför angeläget att avgifterna
hålls på rimliga nivåer så att de inte så sakteliga börjar ersätta beskattningsmodellen som
finansiell grund för den offentliga sektorn.
Region Jönköpings län skall erbjuda en vård i världsklass med hög tillgänglighet i hela länet.
Hälso- och sjukvården skall inte fungera som en marknad och patienterna är definitivt inte
kunder utan medmänniskor och patienter.
Fem grundläggande problem med vårdvalet:







Vården blir mindre likvärdig
Vård ges i ökad utsträckning utefter efterfrågan och upplevda behov istället för de
verkliga faktiska behoven
Slöseri med skattemedel
Stor administration och komplicerade regelverk
Medel som borde återinvesteras i vården eller till mer personal går istället till vinst

Den vinstdrivande vården är ett slukhål. Privatiseringar i vården och medföljande
prestationsersättningar har lett till att administrationen ökat kraftigt. Det är inte rimligt att allt
mer av vårdpersonalens tid går åt till administration. Managmentbyråkrati och
affärsmässigstyrning hör helt enkelt inte hemma i vården. En sammanhållen vård styrd av
behovsprincipen ger det bästa resultatet.
Vi står för en stabil och hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som vi är det enda fullt ut
trovärdiga alternativet till den rådande nedskärningspolitiken. Vi eftersträvar att varje
skattekrona skall gå till det verksamhetsområde som den är avsedd för. Om slöseriet av
skattemedel upphör och pengarna istället läggs på rätt ändamål klarar vi av både
ålderspucklar och en ökad livslängd i befolkningen. På så sätt kan vi glädjas över att vi nu får
leva längre.
Den svenska modellen för hälso- och sjukvård har varit ett internationellt föredöme. Det var
när målet var obrutna vårdkedjor, likvärdig vård och kanske framför allt också
utgångspunkten att det offentliga skulle vara bäst.
New public management har inneburit ett brutalt systemskifte i svensk sjukvård. Det
mediokra, ojämlika och kostnadsineffektiva ska nu vara gott nog för folket. Det är väldigt
långt ifrån den tidigare inriktningen att endast det bästa var gott nog åt folket. Den som kan
betala för sig kan nu köpa sig företräde och försäkringar. Våra gemensamma skattekronor
går till privata vårdbolag istället för till vårdplatser. Den som inte är nöjd med sin vård
uppmanas söka sig någon annanstans. Borta är idéerna om att det offentliga skulle vara
bäst. För om vi vore bäst skulle inga andra alternativ behövas. Om politiken helt enkelt
bestämde sig för att det offentliga ska vara bäst och fattade rätt beslut då skulle ingen
behöva eller ens vilja välja det nästbästa.

Vården är precis som tandvården en tydlig klassfråga. En människas hälsa påverkas i allra
högsta grad av klasstillhörighet. Det som påverkar folkhälsan mest är klasskillnader.
Likvärdig och förebyggande vård är viktigare än på mycket lång tid. Folkhälsoarbetet och
likvärdighetskrav spelar en avgörande roll för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.
Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet och inte en handelsvara. Hälsoaspekten har en
central plats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att regionen har
en skyldighet att arbeta förebyggande för att undanröja ohälsa och att prioritera de med
störst behov när det gäller vård och behandling. Trots detta har flera grupper i vårt samhälle
alltför höga ohälsotal. Ohälsa går i de allra flesta fall att förebygga genom att arbeta
målmedvetet med folkhälsoarbete. Det största hotet mot en god folkhälsa har sin rot i
samhällets klasskillnader.
Hälsans sociala bestämningsfaktorer måste förändras för att få bukt med hälsoklyftor. Det
handlar om rätt till inflytande, jämlikhet, ekonomi och delaktighet i samhället. Med stor oro
ser vi hur hälsoklyftorna i Sverige ökar i takt med den ekonomiska ojämlikheten. Hårdast
drabbas den del av befolkningen som har låg utbildning. Samma mönster träder fram när det
gäller rökning, fetma och andra hälsofaror. Denna ohälsa är som störst i områden med hög
arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Kvinnor är mest drabbade. Vänsterpartiet vill ha en
sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en social helhetssyn.
Vården ska aktivt samarbeta med andra samhällsaktörer för minskade klassklyftor i hälsa.
Det hälsofrämjande arbetat i regionen behöver intensifieras. Det är angeläget att fortsätta
med konceptet hälsofrämjande sjukhus. Det är också grundläggande att det finns tydliga
handlingsplaner och preciseringar för hur skillnader i hälsa mellan befolkningsgrupper ska
minskas. De hälsosamtal som skall genomföras gentemot olika åldersgrupper och
förstagångsföräldrar når inte alls upp till förväntningarna, stärkande insatser behövs. Det
som framförallt styr folkhälsans utveckling i vid mening är hur jämlikt samhället är. De
växande klassklyftorna i Sverige är det enskilt största hotet mot folkhälsan.
Sjukvårdens kvalitetsarbete måste fokusera än mer på att synliggöra klass och kön. Idag
råder det konsensus kring att män och kvinnor har rätt till likvärdig vård. Men trots detta finns
det en stor kunskapsbrist om de orättvisor som fortfarande råder mellan kvinnor och män.
Särskild uppmärksamhet måste alltså ägnas den ojämlika fördelningen av sjukvård och
resurser mellan könen. Kvinnor och män ska ha samma rätt till bra vård och ingen
diskriminering ska förekomma på grund av könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller etnicitet.
Region Jönköpings län har inte gjort sin hemläxa när det gäller att beakta
jämställdhetsperspektivet i frågor rörande personalansvar och service till medborgarna. Det
innebär att vi idag lönediskriminerar samtidigt som vi konsekvent ger männen dyrare och
bättre vård. Regionen bör därför ta fram en strategi kring hur vi kan förändra regionens
verksamhet till att bli mer jämställd.
Beslut måste präglas av ett genus- och barnperspektiv. Likaså måste könsuppdelad statistik
finnas tillgänglig inom alla relevanta områden och också presenteras för beslutsfattande
politiker och chefer. Det måste garanteras att det finns utbildad personal dygnet runt som
kan bemöta våldsutsatta kvinnor på berörda vårdenheter. Det finns flera verksamheter som
måste prioriteras, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Några av dessa är
förlossningsvården, ungdomsmottagningarna, BB och BHV. Vänsterpartiet ser det som en
prioriterad fråga att satsa på dessa verksamheter.

Förlossningsvården behöver fler rum och mer personal. Det gäller i synnerhet barnmorskor
och undersköterskor. Dessa grupper behöver satsningar på såväl lön men kanske ännu
viktigare en bättre arbetsmiljö och rimliga förutsättningar att prestera på topp varje dag.
Möjligheten till vidareutbildning och kompetensförstärkning är centralt för att åstadkomma en
hållbar arbetssituation.
Vi riktar också, precis som tidigare, satsningar gentemot ungdomsmottagningarna för att
dessa skall klara av att uppnå de nationella riktlinjer som Sveriges ungdomsmottagningar
tagit fram tillsammans.
En viktig jämställdhetsfråga är att vi kan garantera att den nyförlösta kvinnans partner eller
eventuell annan stödperson, får stanna kvar på BB tillsammans med den nyförlösta
mamman och barnet. Det måste garanteras, inte minst eftersom regionen i utbildningar till
havande par proklamerar hur viktigt pappans roll är under och efter graviditeten.
Barnhälsovården gör ett mycket viktigt arbete. Det är centralt att de har de resurser som
krävs för att klara av sitt uppdrag och kunna vara ett starkt stöd till föräldrarna. BHV är så
mycket mer än en vikt- och mätstation. Det är också viktigt att planera för framtiden och se
över områden där befolkningen växer och planerar för nya enheter. En BHV-avdelning får
inte ha för stort upptagningsområde för då faller delar av syftet med verksamheten.
Satsningar kan också genomföras på kvinnors psykiska hälsa och jämställd vård.
Vi vill försätta utveckla verksamheten ”Alternativ till våld” och satsa på specialiseringar. Så
att de kan göra det som de är bäst på, hjälpa människor ur våldsamma eller aggressiva
beteendemönster. Men vi vill också att de skall ha möjligheten stödja kvinnor och barn.
Nyckelordet är uppgradering.
Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet eller ålder skall ha tillgång
till likvärdig vård och omsorg av bästa kvalité när behovet finns. Om alla är med och tar ett
gemensamt betalningsansvar för välfärden så klarar vi av det. Vården skall vara solidariskt
finansierad och prioritera efter behov och ge den allra bästa och säkraste vården. Regionen
ska utreda möjligheten till ett samlat högkostnadsskydd. I detta högkostnadsskydd skall
öppensjukvård, sjukresor, behandlingshjälpmedel och dygnsavgift i slutenvård ingå. Detta för
att säkra tillgången till vård och rehabiliteringsinsatser till alla invånare och för en rimlig
kostnad. Med detta högkostnadsskyddssystem sparar de multisjuka flera tusenlappar om
året.
Region Jönköpings län skall säkerställa en vård på lika villkor och ett ansvarstagande när det
gäller skattemedel och skall därför inte sälja ut eller överlåta vårdcentraler och sjukhus till
privata företag. Kontinuerligt oberoende kontroller ska utföras på privata vårdcentraler och
möjlighet att snabbare säga upp tillstånd vid oegentligheter måste finnas. Dessutom är det
märkligt att patienter automatiskt och mot sin vilja blir listade på privata vårdcentraler. Vården
skall i alla lägen grundas på människovärdes- och behovsprincipen.

TILLSAMMANS FÖR BÄSTA MÖJLIGA HÄLSA OCH JÄMLIK VÅRD
Region Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp, leva och åldras på.

Jönköpings län hade Sveriges första fall av covid-19, hittad den 31 januari 2020. I mars 2020
konstaterades att Sverige befann sig i en pandemi. Detta påverkade hela samhället inklusive
sjukvården i stor utsträckning. Smittade och svårt sjuka patienter i covid-19 ökade snabbt
och krävde en omställning av både primärvården och specialistsjukvården. Stor del av de
aktiviteter och utvecklingsarbeten som fanns i Budget och verksamhetsplan för 2020 fick
pausas och flera av aktiviteterna kommer istället att påbörjas under 2021. Samtidigt har det
införts många nya arbetssätt som vi vill fortsätta att utveckla. Invånarna har tagit ett stort
ansvar för sin hälsa och vi vill fortsätta att stödja det arbetet på bästa sätt. Primärvården har
tagit ett större ansvar för samverkan med kommunerna än tidigare och utvecklat nya
arbetssätt för uppföljning på de särskilda boendena. De digitala besöken har ökat snabbt
både i primärvården och inom specialistsjukvården. Detta är några exempel på hur
införandet av den nära vården har tagit fart.
Primärvården i stort behöver stärkas detsamma gäller bland annat, barn och
ungdomspsykiatrin, äldrevården och ambulanssjukvården. Det ska samtidigt påpekas att den
stora resursen för utveckling uppstår genom ständiga förbättringsåtgärder och utbildning.
Hälso- och sjukvårdens budget för 2022 motsvarar runt 10 miljarder kronor. Höjd
grundbemanning behövs för att ha marginaler inför kommande kriser, för att säkra
arbetsmiljö och säkerställa säker vård i alla lägen. Stora lönesatsningar är nödvändiga inom
vården för att kunna rekrytera rätt kompetens och samtidigt erbjuda konkurrenskraftiga löner.
En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i hälsa. Region Jönköpings län ska ha som mål
att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och ska ta krafttag för att alla ska
kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Region Jönköpings län arbetar aktivt för
länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja hälsa och förebygga sjukdom och
skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som länets
kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl
hälso- och sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till
arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för
befolkningens hälsa.

Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all
vård och behandling. Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på
kommunnivå används som prioriteringsgrund för kommunsamverkan.
Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län, är antagen av Region Jönköpings län och länets kommuner. Revidering av
handlingsplanen var planerad att ske under 2020, men sker istället 2021 med anledning av
coronapandemin. Handlingsplanen omfattar tre strategiska mål med sikte på år 2025 och nio
handlingsområden med prioriterade aktiviteter som revideras vartannat år:
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning












Statistik och analys
Medborgarmedverkan
Hälsoekonomi
Förbättringsarbete och forskning
Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt
Samverkan och samlärande
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Försörjning och sysselsättning
Samhällsplanering och närmiljö
Äldres livsvillkor och hälsa

God hälso- och sjukvård
Som patient i Region Jönköpings län ska du








erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök
erbjudas diagnostik och behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte
vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan
få tillgång till jämlik vård
erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
få tillgång till patientsäker vård
erbjudas kostnadseffektiv vård

TILLSAMMANS MÖTER VI FRAMTIDENS BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
En plan är framtagen under 2020-2021 för hur vi tillsammans möter framtidens behov av
hälso- och sjukvård. Planen tar sikte på sjukvårdsutveckling för de kommande 10 åren fram
till 2030.
I planen beskrivs sex övergripande strategier



Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer
hälsosamma val i vardagen
Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård






Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och
ökad digitalisering
Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och
sjukhusvård finna tillgänglig när den behövs
Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och
kompetensförnyelse
Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan
där värde skapas tillsammans.

Under planperioden kommer det genomföras utvecklingsarbeten där verksamheter får stor
frihet och mandat att driva och utveckla sin verksamhet utifrån planen för framtiden hälsooch sjukvård. Syftet är att transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god
arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.
Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter framtidens hälso- och sjukvård.
Huvuddelen av invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära
vården. Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; främst Region Jönköpings län och
även kommunerna och civilsamhället. Region Jönköpings län ska stödja det förebyggande
arbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter
betyder mycket för befolkningens hälsa. En mer personcentrerad vård som skapar
förutsättningar och tar tillvara patienters och i vissa fall närståendes förmåga är en mycket
viktig del. Men vården skall inte vara beroende av närståendes förmåga eftersom den kan
variera kraftigt.
Den nära vården:










är en personcentrerad vård och
omsorg som utgår från
patienten/brukarens och närståendes
behov och förmåga att hantera sin
sjukdom
skapas tillsammans mellan patient
och vårdgivare
arbetar preventivt och proaktivt och
möter problemen uppströms
är det stöd kommuner, regioner och
civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en personcentrerad vård
är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och
underlättar för steget före och efter för att skapa en sammanhållen vårdkedja
har vårdcentralen som bas
använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov
innebär att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära
patienten

PRIMÄRVÅRD
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård
under hela livet.
Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av
planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling,
omvårdnad, rehabilitering, habilitering och uppföljning.
Vårdcentralens uppgift är att bedöma och behandla sjukdomstillstånd hos de som vänder sig
till vårdcentralen erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal lära känna och vid behov
hålla aktiv kontakt med invånarna som valt vårdcentralen. Syftet är att stärka invånarnas
förmåga att i högre utsträckning själva kunna påverka och hantera sin hälsa vara
vårdsamordnare utifrån invånarnas vårdbehov.
Vårdsamordnaren är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och utskrivning från sjukhuset.
Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att
säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården kan
hållas så kort som möjligt och onödig vistelse på sjukhus kan undvikas.
Aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan
kompetens än den vårdcentralen kan erbjuda särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom
det är de diagnoser som ökar mest bland sjukskrivna personer – vården kring samsjuklighet
och beroendesjukdom behöver stärkas erbjuda ett patientkontakt för patienter med stora
vårdbehov och täta kontakter med vårdens olika aktörer.
Vårdcentralen ska även erbjuda fast vårdkontakt, särskilda kontaktvägar och organisera
verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt
tillgodoses. 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.
I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län beskrivs Region
Jönköpings läns mål, vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor.
Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och revideras årligen som en bilaga till
budget och verksamhetsplan. För framtiden behöver förfrågningsunderlag som handlar om
första linjens behandling för missbruk/beroende och psykisk funktionsnedsättning skärpas till.
Förslagen om att flytta fler uppgifter från specialistvården till primärvården blir allt mer
påtagliga. När regionen planerar för framtidens vård måste alltid verksamhetsmål och det
lagstiftade uppdraget vara i fokus. Tyvärr handlar det mesta i förslagen än så länge om
ekonomi och inte om verksamhetsutveckling. Det rimliga är att beakta alla aspekter och först
se över vilka verksamheter och vilken vård som faktiskt skulle fungera bättre i primärvården.
Verksamhetsförflyttningar skall inte vara förknippade med nedskärningar.
När man genomför omdanande förändringar enbart baserade på ekonomi riskerar de att slå
väldigt fel. Vanligast är då att redan svaga grupper i samhället drabbas. En del
verksamhetsområden skulle fungera bättre i primärvården än i sjukhusvården, och i första
läget är det vi skall utgå ifrån. Sedan se om eventuella ekonomiska vinster kan göras. Vi är
dock kritiska till att överföra verksamheter till primärvården om detta samtidigt innebär att de
integreras i vårdvalet. Tvärt om behöver vi freda dessa verksamheter från vårdvalets
negativa konsekvenser och skydda dem likt det sätt vi idag fredar Barnavårdscentralerna.
Garantier behövs för att inte vårdvalet tillåts svälla.

I förflyttningen av vård till primärvården skall likvärdigheten garanteras samtidigt som
primärvården måste få de resurser som krävs för eventuella nya uppdrag. Primärvården
måste få utvecklas och bemannas med ordentligt med personal, det är idag alldeles för stora
skillnader i kvalitet mellan olika vårdcentraler i länet. Denna kvalitetsskillnad måste
överbyggas innan fler verksamheter kan integreras i primärvården. Då är tillgänglighet och
kontinuitet grundläggande. Därför behövs en stor grundbemanning och
bemanningsföretagen i vården måste bort. Vi är för patientens möjlighet att välja vårdcentral
men det skall inte behöva ske av kvalitetsmässiga skäl utan på grund av livspusslande och
alla vårdcentraler skall vara regiondrivna. Resursöverflyttningen får inte innebära att
patienter med komplex och långvarig sjukdom nedprioriteras.
Förflyttningar av verksamhet får inte skada möjligheterna får våra tre akutsjukhus att just
förbli akutsjukhus. En medvetenhet måste finnas kring att varje bortplockad verksamhet på
ett sjukhus påverkar den övriga verksamheten på sjukhuset. Akutsjukhusen är nog
dränerade och innan verksamhet flyttas är det dags för en utredning om akutvårdens
förutsättningar och akutsjukhusens framtid. Det är vår fasta övertygelse att Region
Jönköpings län ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus dygnet runt även i framtiden. Detta är en
förutsättning för jämlik vård av hög kvalitet för alla invånare. Alla beslut måste fattas med
detta i åtanke. Ett akutsjukhus är ett pussel där helheten är större än de enskilda delarna var
för sig.
Vårdvalet måste bytas ut, eftersom det enbart handlar om en marknadsanpassning av
vården som inte gagnar patienterna. Dessutom förändrade vårdvalet hela strukturen i
primärvården med en fri etableringsrätt för läkare och vårdbolag. Regionen ska utarbeta en
modell som säkerställer patientens rätt att välja vårdcentral utifrån sitt livspussel och inte
vårdföretagens rätt att tjäna pengar. Det skall helt enkelt inte vara möjligt att välja fel
vårdcentral eftersom alla i enlighet med hälsosjukvårdslagstiftningen skall vara likvärdiga och
det klarar vi bara av om alla vårdcentraler är offentliga och inkorporerade i Bra liv.
Primärvården i Region Jönköpings län är på många sätt mycket bra och står sig väl i ett
nationellt perspektiv. Men primärvården i vår region har också brister, framförallt ur ett
likvärdighetsperspektiv. Därför är det viktigt att vi inte bara jämför oss med andra regioner
utan även internregionallt. Kvalitetsskillnaderna som finns mellan vårdcentralerna i regionen
är allt för stor. Detta gäller i synnerhet faktorer som rör bemötande och kontinuitet, det visar
bland annat den nationella patientenkäten. Det är väldigt angeläget att vi kan garantera våra
patienter en likvärdig vård. Därför är det inte bra att det finns så stora skillnader gällande
kvalité bland länets vårdcentraler. Denna utmaning måste vi ta på största allvar om vi vill
garantera våra invånare en jämlik och likvärdig vård.




När verksamhets flyttas skall de ske förankrat och baserat på möjligheten till bättre
vård samtidigt som resurser flyttas över
Verksamhet som flyttas från sjukhusvård till primärvård skall värnas och skyddas från
privatiseringar
Första linjens missbruk/beroendevård Ansvaret måste beaktas vid ”förflyttningen”

PSYKIATRI
Det finns åtskilliga indikatorer på att den psykiska ohälsan har ökat i Sverige under en längre
tid. Allt fler personer sjukskrivs på grund av olika slag av psykiatrisk problematik. Vid
självskattningar uppger att fler att de mår dåligt psykiskt, inte minst i de yngre
åldersgrupperna. Orsakssambanden bakom denna utveckling är komplexa, men man kan
utgå från att den försämrade psykiska hälsan till stor del är en konsekvens av försämrade
livsvillkor och en generellt ökad osäkerhet vad gäller boende, arbete och möjligheten att leva
ett gott liv i Sverige och i Region Jönköpings län. Bl. a. nedmonteringen av sjukförsäkringen
och omänskliga krav på återgång i arbete har inneburit ökad psykisk stress och ekonomiska
problem, vilka har drabbat psykiskt sjuka hårt. För att bryta den negativa utvecklingen krävs
genomgripande reformer på samhällsnivå för att bryta ner klassklyftor och orättvisor. Här och
nu måste vi säkerställa att psykiatrin i Region Jönköpings län prioriteras och tillförs
nödvändiga resurser kompetens- och lokalmässigt samt att stora satsningar görs inom
metodutveckling och förbättrad samverkan med kommunala verksamheter. Det krävs en
ökad insikt om situationens allvar på den politiska nivån. Vi måste gå framåt med stor
försiktighet och inte förhastat ta beslut om förändringar av ekonomiska skäl, t.ex. stänga ner
avdelningar inom slutenvården.
Vi vill att man satsar på en mångfald av vårdformer och ett ökat utbud av ickemedicinbaserade alternativ som t.ex. musik- och dansterapi. Båda dessa terapiformer finns
upptagna i nationella riktlinjer men används ännu i mycket liten utsträckning, jämfört med
våra grannländer. Regionen bör stimulera kompetensutveckling inom dessa områden och
ligga i framkanten när det gäller användningen av olika kulturformer inom vården generellt.
Förutsättningarna bör vara goda, utifrån vår regions blomstrande kulturliv.
Ett återhämtningsinriktat arbetssätt ska genomsyra regionens psykiatriska verksamheter och
all personal ska rustas för detta genom nödvändiga utbildningssatsningar. En organisatorisk
struktur och rutiner ska finnas för att tillvarata patienters och anhörigas erfarenheter och
specifika kunskap.
Personer med långvarig psykossjukdom och komplex problematik ska ha tillgång till stöd av
integrerade, tvärprofessionella team enligt gällande nationella riktlinjer om bästa möjliga
vård. Det åligger verksamhetsansvariga att säkerställa att gällande nationella riktlinjer följs
när det gäller personer som nyinsjuknat i psykossjukdom. Regionen bör bättre än idag följa
upp att så sker.
Allmänpsykiatrin liksom barn- och ungdomspsykiatrin behöver förstärkas och få möjlighet att
också utveckla sitt arbetssätt. Det är grundläggande att det är låga trösklar in till första linjens
psykiatri och att den finns tillgänglig för snabb och säker vård. Första linjen ska vara experter
på att remittera till rätt stöd och vård. Vi ser det som centralt att utveckla nya
mellanvårdsformer mellan sluten och öppen vård. Det är också av stor vikt att den så
nödvändiga slutenvården får utvecklas. Som en del av detta, ska den påbörjade satsningen
på patientstyrda inläggningar (”självinläggning”) för vissa diagnosgrupper fortsätta och
utvecklas. Det är dock av stor vikt att antalet vårdplatser dimensioneras så att de berörda
patienterna verkligen med kort varsel kan läggas in, så som förutsätts metodmässigt.
Den öppna psykiatriska vården behöver resursförstärkas och bemannas på ett mer
ändamålsenligt sätt. Rehabiliteringspersonal skall finnas på alla mottagningar och ett ökat
fokus på patienternas somatiska hälsa skall garanteras. Bland annat är antalet
fysioterapeuter inom den psykiatriska vården oerhört lågt, detta måste åtgärdas. Den
fysioterapeutiska behandlingen är mycket värdefull för behandling av psykisk ohälsa.

Äldre personers psykiska ohälsa uppmärksammas inte tillräckligt av vården.
Äldrepsykiatriska team med speciell kompetens och med tillgång till särskilda vårdplatser
skall införas.
Vi är i grunden positiva till inrättandet av mobila psykiatriska team inom regionens psykiatri.
Mobila lösningar ska ha en egen finansiering och inte bekostas genom förhastade
nedläggningar av slutenvårdsavdelningar. Eventuell utfasning av slutenvårdsplatser ska ske
med stor försiktighet och följas upp genom samarbete med forsknings-och
utvecklingsenheter inom eller utom regionen.
Det psykosociala stödet måste utvecklas bland annat genom att förstärka
kuratorsorganisationen på akutmottagningarna samt ett genomförande av utbildningar för all
personal när det gäller
krisintervention. De människor som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom behöver ett
professionellt omhändertagande och behandling. Någon form av traumacenter eller nätverk
ska utformas i länet för att tillgodose dessa patienters behov.
Det behöver satsas betydligt mera än idag på att få ut människor med psykisk
funktionsnedsättning i arbete. Det kan t.ex. handla om att uppgradera arbetet med
specialiserade IPS-team (Individual Placement Support) som är knutna till psykiatrins
öppenvård, t.ex. psykosteamen. Det är av stor vikt att detta arbete utförs evidensbaserat och
med inriktning på rätt målgrupper.
TANDVÅRD FÖR FRAMTIDEN
Tandhälsan har återigen blivit en tydlig klassmarkör. Vänsterpartiet vill efterfråga en nationell
tandvårdsreform så att fler får råd att söka tandvård och få behandling. Den lagstiftning som
hindrar regionala beslutsfattare att anställa personal i Folktandvården utan att höja priser är
oerhört destruktiv. Folktandvården måste utvecklas, i det arbetet ska medarbetare och
arbetsmiljö prioriteras. Invånarna i Region Jönköpings län gillar Folktandvården men köerna
för att få en tid är inte lika populära. Vi vill tillföra medel för att ge Folktandvården ett vidgat
uppdrag för att arbeta med skolor, äldreboenden och flyktingboenden. Vi tror också att ett
utökat glesbygdsstöd behövs.
Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna
för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan
eller tvingas helt avstå från tandläkarbesök. Dessutom är regionala beslutsfattare bakbundna
av en mycket destruktiv lagstiftning som varje dag drabbar tandvårdspatienter.
De med väldigt små ekonomiska resurser har ingen nytta av det högkostnadsskydd som
finns idag eftersom det endast gäller kostnader över 3 000 kronor, och då ersätts endast
hälften av kostnaden. Ersättningssystemet gör dessutom att det är mer lönsamt för
tandläkare att laga tänderna än att satsa på förebyggande tandvård.
Tänderna är en del av kroppen och borde därför ingå i ett högkostnadsskydd mer likt det
som finns för den reguljära vården, tandstatusen har stor betydelse för en människans totala
hälsa.
Det är självklart att alla skall ha rätt till en god tandhälsa oberoende av plånbokens tjocklek.
På nationell nivå bör högkostnadsskydd för tandvården tas fram och på sikt bör tandvårdens
kostnader för den enskilda vara i paritet med vad primärvården kostar.

Det är viktigt att alla invånare i länet har tillgång till offentligt driven Folktandvård. Det är
också viktigt att det finns en geografisk närhet till Folktandvården och att köerna för att skriva
in sig arbetas bort. För att göra detta krävs stora satsningar på arbetsmiljö inom
Folktandvården så att personalen vill arbeta kvar hos oss. Men det behövs också
lönesatsningar och utbildningsarbete. Det råder idag akutbrist på tandsköterskor och de bör
vara en prioriterad medarbetargrupp.
Alla medborgare som vill bör få möjlighet att komma in på Folktandvården. Men för att det
skall bli verklighet behöver ett stort och målmedvetet arbete genomföras. Folktandvården
saknar idag väldigt många tandsköterskor bland annat på grund av arbetsmiljöproblem och
för låga löner i förhållande till de privata tandläkarhusen som dränerar Folktandvården på
personal och resurser. Region Jönköpings län har varit föregångare inom tandvården och
speciellt inom barn- och ungdomstandvården där vi har nått de bästa resultaten i hela landet,
detta har inte varit gratis utan ett resultat av att målinriktat arbete mot barnen, detta måste
slås vakt om. Möjligen bör det högsta priset för Frisktandvård ses över så att
kostnadsskillnader jämnas ut i väntan på ett bättre system.
Regionen bör undersöka alla möjliga vägar för att knyta till sig yrkes- och
högskoleutbildningar med inriktning mot tandvård. Det är av stor vikt att regionen i framtiden
kan rekrytera personal från näraliggande utbildningsorter. Dessutom måste vi använda
personalresurserna på rätt sätt. Rätt använd kompetens gäller såväl tandsköterskor,
tandhygienister som tandläkare.
Det är klokt att investera i god tandhälsa redan i ungdomsåren genom att utvidga
åldersspannet för fri tandvård. Det är nödvändigt att Folktandvården tidigt når alla barn.
Därför bör deras uppdrag med att besöka skolor och flyktingboenden utvidgas.
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att Region Jönköpings län har ett
övergripande ansvar att planera all tandvård, oavsett vem som är huvudman eller som utför
den.
Folktandvården ska svara för:






regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det år de
fyller 23 år
specialisttandvård för vuxna
övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jönköpings län bedömer
lämpligt.
att tillgodose medborgarnas behov av tandvård utan långa köer
att vara garanten för en god tandhälsa

Region Jönköpings län ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda
behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds
tandvård.
Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med etableringsfrihet med tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspris som utgångspris. Allmäntandvård för vuxna
finansieras av patientavgifter och ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen.
Barntandvården finansieras av barntandvårdspeng. Region Jönköpings län är genom
Folktandvården en stor producent av tandvård. Det behövs resursförstärkning till tandvården
så att fler kan anställas till bättre villkor. På så vis ökar rekryteringsförmågan och fler kan få
tandvård inom rimlig tid. Det finns framöver behov av en lönesatsning för tandsköterskor. En
möjlig väg är en lönetrappa som finns för tandsköterskor i delar av landet.

Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar. Arbetet för god
tandhälsa ska fortsätta och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården.
Samtidig tar det skett en tydlig försämring i de längre åldersgrupperna ur ett nationellt
perspektiv.
Tillgängligheten till folktandvårdskliniker behöver bli bättre. De kliniker som finns i glesbygd
behöver extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. Sammantaget är tandvården tagen
som gissla av ett borgerligt samhällsexperiment som måste upphöra om det på sikt skall gå
att garantera jämlik och god tandvård för alla.
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska
förbättringsarbetet prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är
viktigt för kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten.
Köerna till tandvården är stora och i dags läget helt oacceptabla. Kring detta behövs ett
politiskt åtgärdsprogram.
Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver
lagas när de lämnar den organiserade barn- och ungdomstandvården. Avgiftsfri tandvård för
barn och unga vuxna upp till 23 års ålder har införts från och med 2019. Detta sker genom
en förändring i tandvårdslagen och regionernas ansvar för tandvården utökas därmed.
Region Jönköpings län kompenseras för ökade kostnader genom att det generella
statsbidraget höjs. Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre och
äldre för en bra munhälsa på lika villkor.
Folktandvården har under många år tillsammans med andra aktörer genomfört ett
framgångsrikt systematiskt och aktivt folkhälsoarbete, med målet att förbättra barn och
ungdomars hälsa.
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser
och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. Det är personer i
särskilda och egna boenden samt personer som omfattas av lagen om stöd och service till
funktionshindrade.
Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande
verksamhet) och nödvändig tandvård (N-tandvård). Munhälsobedömning är avgiftsfri.
Tandvård ges även till andra patientgrupper som ett led i en sjukdomsbehandling (Standvård). Den tandvård som här avses kan till exempel vara infektionssanering inför vissa
kirurgiska ingrepp. Regionerna ansvarar också för elva grupper (diagnosbaserat) som har
stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar och/eller funktionshinder (Ftandvård).
Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre vilket är viktigt för
välbefinnandet och hälsan. Det krävs ett förbättrat samarbete mellan tandvården, sjukvården
och länets kommuner.
För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och tandvård till
vissa grupper med långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas öppenvårdsavgift.
Denna tandvård omfattas inte av tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av Region
Jönköpings län inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.
Det är en stor utmaning och samtidigt mycket viktigt att alla de personer som har ”Intyg om
nödvändig tandvård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Arbetet
följs kontinuerligt.

Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom
Folktandvårdens odontologiska institution. Konsultation och kompetensstödjande arbete
gentemot allmäntandvården är ett är viktigt arbete för att öka allmäntandvårdens möjligheter
till ett bredare omhändertagande. Ett led i detta arbete ska vara att specialisttandvård också
utförs av specialister på allmäntandvårdskliniker.
Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården ökar. Befolkningen blir äldre och
drabbas av sjukdomar som kan påverkas av bristande munhälsa. Ett stort fokus ligger på att
förbättra tillgängligheten till specialisttandvården. Detta kan innebära behov av att disponera
om resurser inom specialisttandvården till förstärkning av orofacial medicin
(sjukhustandvården) på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

REGIONAL UTVECKLING
Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte.
Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga
perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen ska leda till utvecklingen av ett hållbart län
med goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer, arbete, företagande, utbildning och
utveckling, bra kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för
god hälsa och ett bra liv för alla. Visionen och strategin ska bidra till att människor vill söka
sig till länet och få dem att stanna.

Leda regional tillväxt och utveckling
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella
strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att
ansvarig för regional utveckling ska leda arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional
strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser för genomförande av strategin.
Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på
lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt
analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala
tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen.

Prioriteringar inom tillväxt
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet också ligga till grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl överens med de långsiktigt identifierade
fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den nationella strategin ska
det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet ur
de tre hållbarhetsperspektiven.
REGIONAL TILLVÄXT
Det är viktigt att problematisera begreppet tillväxt eftersom det inte bara handlar om
ekonomi. Det kan handla om människors möjligheter att växa men också om grön tillväxt.
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för
det regionala tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och
transportinfrastrukturplanering. Roller och ansvarsfördelning ska vara tydliga och
organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige utvecklar det regionala
arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken
måste utvecklas och stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för
projektverksamhet samt stöd till anläggning av kanalisation.
Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att
inom ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och
utbildningsplanering på kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna
behöver vara omfattande då dessa inom sina verksamheter ska verka för att målen i den
regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra nära länsstyrelsen,
näringslivet, fackföreningsrörelsen och det civila samhällets organisationer, i synnerhet
kommunerna. Ett starkt regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för
regional tillväxt och utveckling. Ett ökat regionalt ansvar och inflytande över det regionala
tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt ledarskap med förmåga att göra
prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional
och nationell nivå, däribland näringsliv, arbetarkollektiv, akademi samt det civila samhället,

skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra länder, göra prioriteringar på kort och
lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en långsiktig och strategisk
planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna fatta
strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i
länet.
För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att
utveckla och driva det regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och
utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det goda livet exempelvis genom att invånarna
kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt utanförskap och bidrar till
en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och skapar ett
stabilt skatteunderlag över tid.

Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa
analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I
denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala samband inom som över länsoch landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen ska göras utifrån
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund.
Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges
att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och
kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta är ett
arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara det. Det behövs ett tätt samarbete
med exempelvis länets industri för att tillsammans klara av framtidens
infrastrukturomställning samt att säkra arbetstillfällen. Industrin i Region Jönköping är och
Agenda 2030
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara
ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av
Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala
systemet. Regeringen har tagit beslut om ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling
som förväntas ge önskade effekter, men det är på regional och lokal nivå agendan ska
omsättas i praktisk handling. En GAP-analys har gjorts på länsnivå vilken låg till grund för
insatserna på området i den regionala utvecklingsstrategin. Nyckel till ett framgångsrikt
genomförande är att det finns en bred delaktighet i omställningen. Genom att arbeta
systematiskt med detta kan Jönköpings län utvecklas till Sveriges mest hållbara län. Agenda
2030 är därför integrerad i den regionala utvecklingsstrategin, i dess handlingsplaner och i
Region Jönköpings läns budget.
Svenska kommuner, regioner och företag måste få hjälp att minska sina utsläpp med en stor
statlig investeringsfond för klimatet. Möjligen behöver också regionen inrätta en
investeringsfond för gröna investeringar. Dessutom behövs fler satsningar på
energieffektivisering. All elektricitet som levereras till Region Jönköpings län skall uppfylla
kraven för miljömärkt el.
Den globala medeltemperaturen får inte höjas med mer än 1,5 grader. Regionen måste vara
en aktiv spelare tillsammans med näringslivet för att Sverige tar sitt ansvar för detta mål. Ett
sätt att göra detta är att satsa på förnyelsebara energikällor när förutsättningar finns
samtidigt som vi vid renoveringar och nybyggnation ser över lämpliga platser för solpaneler
och solceller, de allra flesta platserna är faktiskt lämpliga. Regionen bör också beakta

möjligheten att använda sig av förnyelsebara material vid byggnation såsom trä. Det finns
aktörer i Sverige som är mycket bra på att bygga i trä.
Arbetet med att miljömärka läkemedel och att stärka det miljömedicinska arbetet måste
intensifieras. Dessutom har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att
barn utsätts för skadliga kemikalier i sin närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta
till sig kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna även om det finns lokala mycket goda
exempel.
För att få stopp på de stora utsläppen från våra transporter behöver vi på sikt göra satsningar
på tåg och kollektivtrafik. Satsningar på dessa områden bör alltid vara prioriterade framför
exempelvis flygplatser som är direkt kontraproduktiva i arbetet med hållbar utveckling. Covid19-pandemin har påverkat flygmarknaden drastiskt. Det är därför inte längre affärsmässigt
motiverat att ge stöd till den lokala flygplatsen i Jönköping. Genom regionala samarbeten kan
istället vissa orter få en bättre nationell och internationell tillgänglighet genom att samla
inrikestrafik och utrikestrafik på en flygplats.
Vi rekommenderar att digitala möten används som en del i att ersätta flyg. Men det statliga
stödet som utgår via den regionala transportplanen om 2,3 miljoner betalas ut till Jönköping
Airport. I möjligaste mån behöver stödet till Jönköping Airport slopas då det inte är förenligt
med regionens miljöarbete. Men om stödet ändå skall finnas kvar skall det öronmärks för
hållbarhetssatsningar inom flyg. Vi anser att internationella miljökonventioner ska överordnas
internationella frihandelsavtal, så som CETA och TTIP, samt att miljöhänsyn ska gå före
marknadsstyrningen av vår verksamhet. Vi är kritiska till att importerade sopor bränns i vår
region.

Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten,
säkra livsmedel och tillgång till natur. Därför är det viktigt att regionen står fast vid sin
ambition att aktivt skydda Vättern som dricksvattentäkt ifrån destruktiv exploatering och
militärövningar. Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår miljölagstiftning måste utvecklas för
att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa generation på
nationell och lokal nivå. I detta måste regionen gentemot riksdag och regering vara en stark
röst.
Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är
därför viktigt att vi inte bebygger brukbar åkermark. Denna mark är viktig för att säkra
framtidens produktion av bland annat livsmedel så att regionen och riket inte behöver
importera sådant som vi faktiskt hade kunna odla på egen hand och därmed minska
transportutsläpp. Regionen bör arbeta för att ge stöd till det som är långsiktigt hållbart som
exempelvis ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk.
Återanvändning och återvinning måste öka och konsumtionen minska för att motverka det
växande sopberget. Användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och
bekämpningsmedel måste begränsas. Produkter måste vara enkla att återvinna och
återvinningsstationer måste bli tillgängliga för alla. Livslängden på många produkter måste
öka. Regionen måste aktivt arbeta för att hålla sina arbetsplatser så hållbara och
resursvänliga som möjligt.
Region Jönköpings ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och
god resurshushållning. Prioritera förbättringar inom transportområdet med bland annat fler
miljöbilar som använder förnyelsebara bränslen. Antalet resor i tjänsten måste hållas nere
och flygresor minimeras med hjälp av bättre utnyttjande av videokonferens- och datateknik.

Insatser för att minska köttkonsumtionen och öka andelen ekologiska och närproducerade
livsmedel är viktiga. Andelen miljöanpassade produkter som används i regionen bör öka.
Vi vill också att regionen är tydliga i kommunikationen när det gäller att vi i framtiden kommer
att behöva både biogas, vätgas, HVO och el som drivmedel i fordonsflottan.
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17
globala mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara
uppnådda just 2030, men det finns också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån
en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen
integrerats i mål och indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin.
För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att
integrera hållbarhets-, miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska också utgöra underlag för klimatstrategin som
Länsstyrelsen ansvarar för.
I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen
att besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i
Agenda 2030 nås och den hållbara utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att
länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut och att länet aktivt bidrar till 1,5
graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för en hållbar
konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst
vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som
jordbruksmark.
För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på
vikten av en väl fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka
ansträngningen att attrahera och rekrytera högutbildad spetskompetens inom de gröna
näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för ökad forskning och
innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också
viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030.
I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte
ekologiska produkter en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. De egna
naturbruksskolorna producerar volymer av både kött och mjölk som skulle kunna försörja
regionen via återtag och/eller egen förädling och användas i de egna verksamheterna.
Vättern är Nordens och Sveriges största vattentäkt vilket gör att ca 400 000 människor får sitt
dricksvatten från Vättern där till att stort antal djur i gårdarna runt sjön. Vättern måste med
alla till buds stående medel skyddas från de hot och faror som hotar vårt viktigaste livsmedel.
Region Jönköping ska enligt tidigare beslut föregå som ett gott exempel till andra regioner att
skydda Vättern från Försvarsmakten och dess agerande med att använda vattentäkten som
skjutfält för provning av Boforskanoner samt Flygvapnets övningar. Flygvapnet kommer att
samöva med utländska stridskrafter för skjutövningar vid Karlsborg.
Här kommer 9 300 flygrörelser ske samt att 69 000 skott kommer att avlossas därtill ett stort
antal raketer ned i Vättern. Detta måste stoppas då det handlar om människors hälsa i närtid
och i kommande framtid. Här finns andra lämpligare ställen att nyttja som skjutfält. Regionen
ska även till se att inga plaster kommer att nå Vättern från exempelvis konstgräsmattor då de
bidrar till ökade halter av mikroplaster i sjön som därmed tas upp i näringskedjan. Här krävs
ett stort arbete tillsammans med kommunerna

Allt detta sammantaget utgör en stor fara för de boende i vår region samt kommunerna runt
Vättern. Här ser vi att Region Jönköping har ett stort ansvar för vår framtid.
REGIONAL UTVECKLING
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser och företag är avgörande för att
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med
kompetens och arbetskraft, som driver företag framåt och möjliggör 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. Region Jönköpings län spelar en viktig roll som trygghetsnav.
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. Antalet utbildningsplatser behöver bli
fler både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet i möjligaste
mån. Samtidigt är det viktigt att kvalitén på utbildningarna inte försämras vid utlokalisation.
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. 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. Här utgör antagna
livsmedels- och skogsstrategier viktiga delar.
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. Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka. 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.
HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATET
Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar både hållbar miljö- och klimatpolitik men
också det hållbara arbetslivet. Klimatfrågan handlar om att vi överutnyttjar jordens resurser
och att dessa fördelas orättvist. Om alla människor skulle leva med samma livsstil och
konsumtionsvanor som vi i den rika delen av världen skulle det krävas flera jordklot. Därför är
miljöproblemen och klimatförändringarna till stor del en fråga om solidarisk fördelning av
jordens begränsade resurser. Regionen är en offentlig aktör och bör därför vara ett föredöme
och ta sitt ansvar för en hållbar utveckling i vårt län. Regionen måste därför arbeta för att vår
ekologiska bärkraft inte ska överskridas och att miljöutrymmet ska fördelas rättvist och med
hänsyn till kommande generationer.

Klimatförändringarna är vår tids viktigaste framtidsfråga. Det är världens rika länder som
genom utarmning av jordens resurser under lång tid har huvudansvaret för de utsläpp som
permanent har skadat vårt gemensamma jordklot. Höginkomsttagare orsakar större utsläpp
än låginkomsttagare och män har i alla inkomstgrupper större klimatpåverkan än kvinnor.
Utvecklingsländerna drabbas hårdast av det förändrade klimatet och mest utsatta är de med
lägst inkomst och kvinnor. Det är därför viktigt att arbeta med regional utveckling och utbyte
med även den mindre rika delen av världen. Regionen skall eftersträva klimaträttvisa och ta
ett stort ansvar för att minska utsläppen och klimatanpassa sin verksamhet.
Svenska kommuner, regioner och företag måste få hjälp att minska sina utsläpp med en stor
statlig investeringsfond för klimatet. Möjligen behöver också regionen inrätta en
investeringsfond för gröna investeringar. Dessutom behövs fler satsningar på
energieffektivisering. All elektricitet som levereras till Region Jönköpings län skall uppfylla
kraven för miljömärkt el.
Den globala medeltemperaturen får inte höjas med mer än 1,5 grader. Regionen måste vara
en aktiv spelare tillsammans med näringslivet för att Sverige tar sitt ansvar för detta mål. Ett
sätt att göra detta är att satsa på förnyelsebara energikällor när förutsättningar finns
samtidigt som vi vid renoveringar och nybyggnation ser över lämpliga platser för solpaneler
och solceller, de allra flesta platserna är faktiskt lämpliga. Regionen bör också beakta
möjligheten att använda sig av förnyelsebara material vid byggnation såsom trä. Det finns
aktörer i Sverige som är mycket bra på att bygga i trä.
Arbetet med att miljömärka läkemedel och att stärka det miljömedicinska arbetet måste
intensifieras. Dessutom har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att
barn utsätts för skadliga kemikalier i sin närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta
till sig kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna även om det finns lokala mycket goda
exempel.
Vi anser att internationella miljökonventioner ska överordnas internationella frihandelsavtal,
så som CETA och TTIP, samt att miljöhänsyn ska gå före marknadsstyrningen av vår
verksamhet. Vi är kritiska till att importerade sopor bränns i vår region.
Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten,
säkra livsmedel och tillgång till natur. Därför är det viktigt att regionen står fast vid sin
ambition att aktivt skydda Vättern som dricksvattentäkt ifrån destruktiv exploatering och
militärövningar. Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår miljölagstiftning måste utvecklas för
att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa generation på
nationell och lokal nivå. I detta måste regionen gentemot riksdag och regering vara en stark
röst.
Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är
därför viktigt att vi inte bebygger brukbar åkermark. Denna mark är viktig för att säkra
framtidens produktion av bland annat livsmedel så att regionen och riket inte behöver
importera sådant som vi faktiskt hade kunna odla på egen hand och därmed minska
transportutsläpp. Regionen bör arbeta för att ge stöd till det som är långsiktigt hållbart som
exempelvis ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk.
Återanvändning och återvinning måste öka och konsumtionen minska för att motverka det
växande sopberget. Användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och
bekämpningsmedel måste begränsas. Produkter måste vara enkla att återvinna och
återvinningsstationer måste bli tillgängliga för alla. Livslängden på många produkter måste
öka. Regionen måste aktivt arbeta för att hålla sina arbetsplatser så hållbara och
resursvänliga som möjligt.

Region Jönköpings ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och
god resurshushållning. Prioritera förbättringar inom transportområdet med bland annat fler
miljöbilar som använder förnyelsebara bränslen. Antalet resor i tjänsten måste hållas nere
och flygresor minimeras med hjälp av bättre utnyttjande av videokonferens- och datateknik.
Insatser för att minska köttkonsumtionen och öka andelen ekologiska och närproducerade
livsmedel är viktiga. Andelen miljöanpassade produkter som används i regionen bör öka.
Vi vill också att regionen är tydliga i kommunikationen när det gäller att vi i framtiden kommer
att behöva både biogas, vätgas, HVO och el som drivmedel i fordonsflottan.
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17
globala mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara
uppnådda just 2030, men det finns också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån
en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen
integrerats i mål och indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin.
För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att
integrera hållbarhets-, miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska också utgöra underlag för klimatstrategin som
Länsstyrelsen ansvarar för.
I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen
att besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i
Agenda 2030 nås och den hållbara utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att
länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut och att länet aktivt bidrar till 1,5
graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för en hållbar
konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst
vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som
jordbruksmark.
För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på
vikten av en väl fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka
ansträngningen att attrahera och rekrytera högutbildad spetskompetens inom de gröna
näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för ökad forskning och
innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också
viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030.
I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte
ekologiska produkter en prioriterad satsning för de egna restaurangerna.
Vättern är Nordens och Sveriges största vattentäkt vilket gör att ca 400 000 människor får sitt
dricksvatten från Vättern där till att stort antal djur i gårdarna runt sjön. Vättern måste med
alla till buds stående medel skyddas från de hot och faror som hotar vårt viktigaste livsmedel.
Region Jönköping ska enligt tidigare beslut föregå som ett gott exempel till andra regioner att
skydda Vättern från Försvarsmakten och dess agerande med att använda vattentäkten som
skjutfält för provning av Boforskanoner samt Flygvapnets övningar. Flygvapnet kommer att
samöva med utländska stridskrafter för skjutövningar vid Karlsborg.
Här kommer 9 300 flygrörelser ske samt att 69 000 skott kommer att avlossas därtill ett stort
antal raketer ned i Vättern. Detta måste stoppas då det handlar om människors hälsa i närtid
och i kommande framtid. Här finns andra lämpligare ställen att nyttja som skjutfält. Regionen
ska även till se att inga plaster kommer att nå Vättern från exempelvis konstgräsmattor då de

bidrar till ökade halter av mikroplaster i sjön som därmed tas upp i näringskedjan. Här krävs
ett stort arbete tillsammans med kommunerna
Allt detta sammantaget utgör en stor fara för de boende i vår region samt kommunerna runt
Vättern. Här ser vi att Region Jönköping har ett stort ansvar för vår framtid.

Samhällsplanering och tillgänglighet
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering,
bostadsplanering och dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband –
men även frågor som vattenförsörjning och en ihärdig planering av samhället ur ett klimat,
kris och katastrofperspektiv.
En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna
tillhandahålla möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom
digitaliseringens möjligheter kan det livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och
högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online Courses).
Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen.
Området gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas
av sin omgivning. Detta förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans
behov som bildar utgångspunkt i formandet av livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.
Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum,
byggnader, landskap, anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara
tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag starkt präglad av människans verksamheter och
fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och design är en grundläggande
förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet med
människan som utgångspunkt.

Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som
stärker sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en
sektorsövergripande samverkan och samplanering mellan Region Jönköpings län och
kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv.
Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets
utveckling och konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan
olika kommuner förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger
byggplaneringsansvaret på olika nivåer: kommunernas planmonopol och ansvar för
bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, infrastruktur- och
kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas
utveckling och regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre
tillgodoses med en regional fysisk planering. Genom regional översiktsplanering går det
bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse och infrastruktur. I mer
glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka
underlaget för olika typer av service och tjänster.

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i
samhället och därmed för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya
möjligheter till kompetensutveckling och kompetensförsörjning och är avgörande för att

tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera samhällsutmaningarna.
Bredband skapar också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida
välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess
kapacitet är avgörande för att arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och
affärsmodeller utvecklas.

Tillgång till kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, postoch paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur transportsystemet fungerar. För en
attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, grundläggande
betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en
stor potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på
landsbygden.

Företagande och innovation
Ett stimulerande och stödjande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar
intresset för att starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande
betydelse för jobb, välfärd och en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också
avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en miljödriven näringslivsutveckling inom
alla branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora
företag i hela länet. Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en
fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett
fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa tecken på avmattning kan ses.
Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och
högre utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller
mycket stort både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft
bedöms som största hindret för utvecklingen av länets företag. Matchningen mellan behovet
av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till arbetsmarknadens
förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det
handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka
utbudet av yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges
förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov,
även runt om i länet. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen högutbildade i länet ökar.
Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer
krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög
medelålder och många företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och
energiutmaningarna utgör en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla
branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för
länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva
varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och
vatten.
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den
regionala utvecklingsstrategin är investeringsgraden inom forskning och utveckling hos
länets näringsliv låg, under snittet för riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära
samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle för att identifiera
behov, utmaningar och lösningar.
För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar
förändrad och förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och
förbättrade kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för
att dessa ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt över tid.
De båda delstrategierna till den regionala utvecklingsstrategin, strategin för smart
specialisering och innovationsstrategin visar vägen för hur länets näringsliv ska kunna
utvecklas och hur förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.
För att öka det sociala hållbarhetsarbetet inom små och medelstora företag i länet krävs en
mer tydlig definition av social hållbarhet vilket leder till en ökad kunskap. Social hållbarhet i
företag kan innebära mer delaktighet, att integrera människor som har svårt att få jobb någon
annanstans eller att återinvestera vinster. Det krävs strategier för att uppnå detta vilka ska
vara utvecklade och anpassade utefter små och medelstora företags behov och resurser. På

så sätt kan fler mål nås samtidigt inom bl.a. inkludering, jämställdhet och
kunskapsuppbyggnad.

Näringsliv
Jönköpings län har störst andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Även transport och
logistik är en stark och växande bransch och även inom denna har länet Sveriges högsta
andel förvärvsarbetande. Samtidigt är andelen förvärvsarbetande inom bygg, finansiell
verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och utbildning lägst i
landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små
branscher.
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor
betydelse för länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande
inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel,
resurseffektiv och som samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. Nya hållbara material,
molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en
förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och
avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar
produktion. Industrin har haft kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar
historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen kommer inte att innebära något
undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller, ”smarta
fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga
och Internet of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom
sensorer vilket innebär en fullständig transformation inom en närliggande framtid.
För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att
beroendet av fossil energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa
miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en energieffektiv samhällsutveckling främjas.
Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa fungerande ekosystem
och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.
Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt
exporterar länets företag för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets
utveckling och tillväxt är starkt beroende av de globala värdekedjorna.
E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings
län har utvecklats till ett logistikcentrum tack vare en framgångsrik strategisk satsning från
flera kommuner utifrån länets unika läge.
Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för
utveckling i enlighet med strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad
ekonomi är stora. Skogen erbjuder också mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika
naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån många turister som besöker
Sverige kommer.
Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då
många av de värden som turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet.
Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för
boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet för landsbygds- och
livsmedelsproducerande företag.
Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en
växande medelklass och länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål

med en dubblerad livsmedelsexport. Detta behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den
framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. Länet har en omfattande
mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla frilandsodlingen är goda. Att
utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är
angeläget. Genomförande av länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen
utvecklas. En hög medelålder hos länets landsbygdsföretagare ställer krav på insatser för att
utveckla länets entreprenörskap och attrahera nyetableringar. Här bidrar naturbruksskolorna
med kompetens och kunnande.
Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film,
fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och
besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Företag och entreprenörer som bygger sin
verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. Genom sin koppling till
det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar tillväxt
samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll för
utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. Här är bland annat länets folkhögskolor
viktiga aktörer.

Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta
klimat-, miljö- och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv
krävs det förändringar i näringslivet, både strukturella och en övergång till förnyelsebara
resurser. Genom att hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad
samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och
innovationer krävs och efterfrågas. Digitalisering och robotisering erbjuder nya sätt att möta
medborgare och patienter vilket skapar förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och
välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt att stödja och serva invånarna.
Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark
position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år
2025. För att lyckas behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att
dra nytta av möjligheterna som kommer med den fjärde industriella revolutionen och den
globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya material ska bidra till att påskynda
arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på kompetens
och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen
möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta medborgare och förändrade
affärsmodeller. Kompetens och innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja
denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på digitalisering,
smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Företagsklimat
För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela länet.
Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar
företag är låg. Detta är en trend som behöver vändas. Samtidigt är det viktigt att företagen
består och att de är starkt lokalt förankrade. För att uppnå ett breddat näringsliv måste
förutsättningar skapas för att företagsutveckling ska kunna ske på jämlika grunder.
Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. Alla entreprenörer och
företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sina idéer och sina företag.
Möjligheterna att driva företag på landsbygden behöver stärkas, inte minst genom

infrastruktursatsningar. Socialt företagande behöver främjas genom uppmaning till socialt
ansvarfull upphandling, underlättande av socialt företagande samt genom att stärka
arbetsmarknadspolitiska insatser på området. Även ungdomar behöver tidigt få vetskap om
att också det sociala området erbjuder möjlighet till entreprenörskap och eget företagande.

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges verksamhetsbidrag till
ett antal insatser som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar
också till det samlade främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer
som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet, Företagsjouren, Ung företagsamhet,
Coompanion och Smålands Turism AB. Verksamhets- och ägarbidrag ska bidra till att uppnå
målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Smålands turism
Vi vill att turismen i länet blomstrar och är inbjudande. Därför vill vi att det på sikt tas fram en
applikation som samlar olika intressepunkter i länet och visar vilka intressepunkter av dessa som
besökaren nära. Det kan handla om ekologisk gårdsförsäljning, konsthallar, hembygdsgårdar och
andra lokala sevärdheter.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Region Jönköping län står precis som många andra inför stora
kompetensförsörjningsproblem. Det är helt enkel väldigt svårt att rekrytera den personal som
behövs. Det har inneburit nedstängningar av vårdplatser, vakanta platser och en vård som
inte alltid är patientsäker. Detta är en av de största utmaningarna som region står inför. Det
krävs ett mångfacetterat och målinriktad arbete för att klara av den utmaningen. Det är ibland
olika vad som krävs av en arbetsgivare för att attrahera personal i tillräcklig utsträckning. I
vården handlar det ytterst om arbetsmiljö, utvecklingsmöjlighet, lön och chansen att påverka
sin egen arbetssituation.
Ett sätt att arbeta på är att regionen underlättar för etablerandet av utbildning av professioner
som vi själva har brist på. Ett bra sådant exempel är tandläkarutbildningen. Dessutom måste
regionen arbeta för att utbildningar som redan finns i länet blir mer attraktiva. Men det är en
utmaning att locka de bästa utbildarna till länet eftersom spetsen ofta vill vara knutna till de
traditionella universiteten.
En del utbildningar bör dessutom finnas på flera orter i länet, men också genom att skapa
mer möjligheter att utbilda sig och arbeta hemifrån, men med detta krävs en fungerande och
bra internet uppkoppling som fungerar i hela länet. En förutsättning är att Regionen har goda
relationer med utbildare i länet, inte minst Jönköping University. Vi måste ta tillvara till hela
samhällets kompetens och erfarenhet oavsett bakgrund, kön och härkomst om vi ska säkra
välfärden och den sociala sammanhållningen.
Att förstärka partnerskap mellan skolan och arbetsliv är en grundläggande förutsättning för
en väl fungerande arbetsmarknad. Att få mer praktikplatser till vården är också viktigt. Inte
bara för högskolestudenter utan också för grundskole- och gymnasieelever.
Idag har regionen svårt att rekrytera biomedicinska analytiker eftersom utbildningen är
naturvetenskaplig men samtidigt inbringar en relativ låg lön. Det är ett allvarligt problem inte
minst eftersom regionen då istället tvingas anställa annan personal som inte är bäst på att
tolka och analysera ett resultat. Andra bristyrken i regionen är bland annat sjuksköterskor,
undersköterskor, tandsköterskor. Det är viktigt att regionens personalpolitik är ett föredöme.
Ett annat sätt att tackla kompetens- och försörjningsbristen är utbilda och verifiera
utbildningarna hos de människor som kommit till Sverige under de senaste åren. Det finns

mängd av resurser som nu går till spillo för att de har inte få den chansen att vissa sina
kunskap. Här måste regionen dra lärdom från det föredömliga arbetet som gjorts för läkare
vid Nässjö utbildningscentrum. Nässjö utbildningscentrum är ett föredöme i arbetet med
kompetensförsörjning och deras metod och arbetssätt skulle kunna göra nytta på fler ställen i
länet, framförallt om liknande program togas fram även för andra yrkesgrupper. Region ska
utreda möjligheten till att expandera det arbetet som görs på Nässjö utbildningscentrum till
fler delar av länet samt riktat mot andra yrkesgrupper än enbart läkare.
Det finns stor kunskap och kompetens hos människor som på grund av en
funktionsnedsättning inte har kunnat få anställning i regionen. Här måste ett arbete till för att
tillgänglighetsanpassa våra arbetsplatser. Det är inte rimligt att hinder som lätt kan byggas
bort hindrar så många människor att komma in på en arbetsmarkand som skriker efter mer
kompetens.
En viktig förändring som genomförts de senaste åren i Region Jönköpings län är
satsningarna på heltid och tillsvidareanställningar. Tryggare arbeten ger också en mer
produktiv och kvalitetssäker arbetsmarknad.
Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare
betonar individers behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och rätt till omställning.
Det ställer också krav på utbildningssektorn att i hela länet kunna möta snabbt skiftande
utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att länet ska kunna nyttja dels den
potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens möjligheter.
Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets
långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den
sociala sammanhållningen i hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud och den
efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt.
Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för
kompetensförsörjningen i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av
arbetskraft. En generell höjning av länets relativt sett låga formella kompetensnivå är också
av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Det är också viktigt att
fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter traditionella programval
utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän för
att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på.
Folkbildningen som består av studieförbund och folkhögskolor är en resurs för länet ur flera
perspektiv. De kan bidra med kurser till anställda med utländsk bakgrund med behov av att
stärka det svenska språket och av att få bättre insikt i svensk (arbets-) kultur. Därmed också
en resurs för att förbättra integrationen och för att försörja regionen med personal.
Folkhögskolor och studieförbund arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna
och verkar för ett livslångt lärande. Dessutom är de viktiga ur en demokratisk aspekt då det
alltid har varit viktigt inom folkhögskole- och studieförbundsrörelsen.
Samverkan med Jönköping University och övrig vuxen utbildning har en strategisk roll för att
skapa förutsättningar för forskning, innovation, utveckling och kompetens i hela länet.
Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping University för att stärka
forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt
försörja länet med relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för
att höja den formella kompetensnivån i länet. För regionens utveckling är det också
angeläget att verka för att Jönköping University får universitetsstatus.

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som
står till arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full
sysselsättning hos gruppen inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor
med kort utbildningsbakgrund och personer med funktionsnedsättningar som påverkar
arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikesfödda än i gruppen
inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden utgör, tillsammans med
invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter
stiga i de flesta branscher i länet. För att maximera detta tillskott krävs ett aktivt arbete med
att få den nya arbetskraften i utbildning och arbete. Utmaningen gäller framförallt gruppen
utrikesfödda kvinnor eftersom de står längst ifrån arbetsmarknaden.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på
ett nationellt program i gymnasieskolan och tidigt erbjuds möjlighet att prova på företagande
och entreprenörskap i olika former. Det krävs också dialog med industriföretagen i regionen
kring vilken kompetens de behöver.

Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets
kommuner, huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram.

Naturbruksskolorna
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom
ramen för gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31
december 2022. Avtalet har kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan
fram till 2023.
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom
utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har
representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att
naturbruksgymnasierna ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett
kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en bedömning gjorts om
förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och
uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas.
Naturbruksskolorna ska utvecklas till kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom
utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv,
organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av
landsbygdsföretagande.

Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom
folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom
den långa bildningstraditionen och att den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina
kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra
anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem
som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för
utbildning av personer med kort utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer
med funktionsnedsättningar.

Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från
regionerna.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013
och som innebär kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola.
Folkhögskolorna är också en resurs för regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i
samverkan med övriga delar av regional utveckling.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka.
Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i
länet fastställs inför varje budgetår. Ett särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas
lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges
Kommuner och Landsting.

Attraktivitet och livsmiljö
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande
för att utveckla ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med
kompetens, som driver företag och som investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger
möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, service, omsorg och fritid.
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 både kvinnor och män vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och
civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när arbetet sker tillsammans som människor
och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. Civilsamhället och näringslivet kan dock aldrig
ersätta den offentliga välfärden. God tillgänglighet till arbetsmarknad, offentlig service, kultur
och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.
Genom ett rikt och varierat kulturliv, som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade
kulturupplevelser, odlar regionens skolor och kulturaktörer demokrati och attraktivitet men
också förutsättning för ökad turism, arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv
för människor och företag. Utifrån ett attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse
att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och på
landsbygden.

Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda
livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar
utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer.
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. 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.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som
kan erbjuda hållbar tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets

omställning till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora
naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för attraktiva permanent- och
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull tillgång
med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger
i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras
för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Region Jönköpings läns naturbruksskolor är kompetenscentra som kan fungera som öppna
testbäddar och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också
själva aktörer och genom sin verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom
landsbygden.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser
och olika event. Det finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst
landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara krävs framförallt satsningar på den
småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och ridleder.

Attraktiva miljöer och upplevelser
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av
största vikt att skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla
länsinvånarna och att attrahera människor till länet är därför en stor utmaning som det är av
avgörande betydelse att länet lyckas med.
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, för att fler ska vilja flytta till länet.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala
sammanhållningen och kultur, kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers
utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar människors kreativitet vilket är av stor
betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens betydelse för en
hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.

EN ATTRAKTIV REGION – ATTRAKTIVITET OCH LIVSMILJÖ
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 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 sig attraherar 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 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.
EN TILLGÄNGLIG REGION – SAMHÄLLSBYGGNAD OCH TILLGÄNGLIGHET
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att ta tillvara på framtida möjligheter. En
långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för människor i livets 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 att alla länsinvånares potential
ska komma till sin rätt. Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget förutsättningar för
att vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion.
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som
stärker sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en
sektorsövergripande samverkan och samplanering mellan Region Jönköpings län och
kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv.
Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets
utveckling och konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Transportsystem
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings
kommun är den tionde största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad.
Länet har en unik strategisk position i Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i
stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och Göteborg.
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft.
Duktiga entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av
landets mest dynamiska småföretagarregioner.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara
transportsystem. Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta ihop
arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och land. Även när det gäller
tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna central.
Framgångsfaktorer när det gäller 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.
Strategiska mål: Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och
bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av
jämlikhet, jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av
koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter
EN SMART REGION – NÄRINGSLIV OCH INNOVATION
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom
innovations- och 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.
För långsiktig tillväxt och utveckling krävs det att länet tar det bästa ur den industriella
traditionen – den tekniska nyfikenheten, anpassningsförmågan och pionjärandan som präglat
företagen och länet i stort – in i en ny tid. I framtiden handlar det om att behålla och driva på
en långsiktigt hållbar utveckling av nuvarande industri. Det handlar också om att stärka
utbildningskulturen, höja den formella utbildningsnivån i befintligt näringsliv och att bryta de
könssegregerade utbildningsvalen. En stark industri är av stor betydelse för länet även
framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor för länets fortsatta utveckling.
Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få möjlighet att
växa.
Strategiska mål: Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av
jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet,
integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.
EN KOMPETENT REGION – UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra
näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare och 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, Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompetensutvecklingen och
matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.
Covid-19 har medfört ytterligare utmaningar och krav på en omställning. Vår förmåga att
bidra till omställning av arbetskraft från områden med minskade behov till områden med brist
på arbetskraft är en avgörande faktor i arbetet med att motverka fattigdom, utanförskap samt
näringslivets konkurrenskraft.
Strategiska mål: Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen
försörjning genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på
arbetsmarknaden i länet stärks.

VERKTYG FÖR ATT LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa
analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I
denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala samband inom som över länsoch landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen ska göras utifrån
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund.
Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges
att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och
kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta är ett
arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de nationella redovisningarna och
för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med kommunerna.

Kultursamordning
För att synliggöra regionens kulturliv, krävs en kultursamordnare som samlat kan ge en bild
av dess mångfald och rikedom. En kulturchef är viktig för att utveckla och stärka kulturen.
Detta material bör kontinuerligt uppdateras och göras tillgängligt för regionens invånare.
Underlaget kan även tjäna som överblick i en rättvis fördelning av stödjande insatser. Därtill
finns fördelar genom samordning med andra regioner i Regionsamverkan Sydsverige. En
kulturinventering behövs för att ta tillvara på alla fantastiska amatörer och kulturarbetare runt
om i regionen. Syftet med kulturinventeringen är att få en översikt kring alla lokala
konsthallar, amatörföreningar, utställare etcetera för att sedan inleda ett arbete med att lyfta
fram och sprida kunskap om all den kultur som finns i regionen. Det behövs också
fortlöpande kulturvaneundersökningar som både beskriver invånarnas kulturmönster men
också pekar på ”vita fläckar” dit regionens kulturinsatser inte når. En sådan undersökning bör
göras redan kommande år.
Det vore bra om regionen i samarbete med Smålands turism tar fram en applikation för
turister och invånare som visar ”Intressepunkter”. Intressepunkterna kan exempelvis vara
ekologisk gårdsförsäljning, konsthallar, hembygdsgårdar och andra lokala sevärdheter.
En hållbarhetsutvecklare rekryteras med fokus på att hjälpa företag med grön omställning.

Kultur och hälsa
Projekt inom kultur och hälsa är av största betydelse. Men vi vill gå ännu längre och instifta
specifika tjänster för arbetet med kultur och hälsa. Kulturen har genom framgångsrika projekt
i regionen visat sig vara ovärderliga att genom sina olika uttryck ge förbättrad hälsa och
välbefinnande till olika patientgrupper. Dans, film, litteratur, bildkonst, teater, musik
tillsammans med en god miljö är hälsobringande och har ett stort egenvärde i sig. Digital
teknikhjälp att nå ut i länet är ett gott komplement. Vänsterpartiet vill att sjukhusclowner finns
på alla tre sjukhusen i regionen. Ett annat utvecklingsområde är bruket av VR-teknik som
medför att patienter både kan uppleva bildkonst och få naturupplevelser utöver sina fysiska
möjligheter. En vision för detta ändamål ska tas fram.

Smålands Musik och Teater
Det är nödvändigt att Region Jönköpings län stödjer kulturhuset Spira och Smålands Musik
och Teater i dess arbete med att utvecklas och att som regionteater nå ut i hela länet.
Småland Musik och Teater bör också samverka med regionens lokala grupper inom teater,
dans, musik, opera och annan musikteater.
Tillgängligheten är inte enbart geografisk, utan även ekonomisk. Det är av största vikt att
biljettpriser till Regionens utbud hålls i den nivå som gör det möjligt för regionens
medborgare att ha råd med återkommande teater- eller konsertbesök. Kostnaderna för
externa amatörer som vill nyttja kulturhuset Spira ska ses över.
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som
nav för länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan ska ske med det fria
professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska
bidra till att bredda intresset och engagemanget för kulturen i allmänhet och scenkonsten i
synnerhet. Genom teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, är Smålands Musik
och Teater den största arbetsgivaren för de professionella aktörerna i länet inom scenkonst.
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av
egna produktioner inom musik, teater och dans med verksamhetens egna resurser som
grund. Verksamhet ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och
säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla

långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer.
Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.
Smålands Musik och Teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. I den
ingår att ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett innehåll. Detta
säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta produktioner samt uthyrningar.
Även konferenser med kulturinslag arrangeras.
Ett särskilt riktat uppdrag finns gällande länets barn och unga. Smålands Musik och Teater
ska prioritera möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i
sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i både lågoch högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan biljettkostnad. Kostnader för
resor måste ses över tillsammans med kommunerna. En uppgörelse med kommunerna kring
detta är eftersträvansvärd eftersom skolornas ekonomiska möjlighet varierar och den del
skolor ligger långt i från Kulturhuset Spira. Skolor i utkanten får betala dyra resor till Spira
medan skolor som ligger i närhet till Kulturhusets Spira kan ta sig dit gratis. Det är alltså olika
ekonomiska förutsättningar för länets skolor att ta sig hela länets kulturhus.
Det regionala priset vid uthyrning av lokaler i Spira sänks för att harmonisera med
exempelvis Jönköpings Teater eller andra lokaler med liknande kapacitet.
Smålands musik och teater ska redovisa antal besök ute i länet och att det skall ske separat
för varje verksamhetsområde.
Dessutom ska antalet unika tätorter i länet som där SMOT har någon form av verksamhet
skall redovisas årligen för att få inblick i hur många tätorter utöver residensstäderna i
respektive kommun som får besök. Redovisning sker per verksamhetsområde.

Barn och unga
I kulturplanen framgår att Regionen är beredd till ett större åtagande än tidigare, när det
gäller samordning med kommunernas verksamheter. Här finns en fördjupad ambition för
barns och ungas upplevelser av kultur i samverkan med regionens kulturskolor. I
grundskolan bör elever ges strukturerade tillfällen till upplevelser av scenkonst enligt en
trappstegsmodell som anpassas till varje stadium. Satsningar på barn och ungas
tillgänglighet och möjlighet att få tal del av kulturupplevelser skall prioriteras. En viktig del i
det är ett tätt samarbete med länets kommuner kring transporter till kulturarrangemang samt
att ett kontinuerligt kulturutbud erbjuds länets skolelever vid fasta årsintervaller. I det arbetet
skall elever få ta del av föreställningar men också själva erbjudas att skapa och medskapa.

Amatörsamverkan
Region Jönköpings län ska arbeta fram en policy för att beskriva samverkan mellan
amatörföreningar och yrkesverksamhet inom dans, konst, teater och musikverksamhet för att
möjliggöra goda och likvärdiga villkor för amatörföreningar i länet. I policyn bör beskrivning
av bidragsformer lyftas fram och förtydligas för att hitta nya vägar till amatörerna i regionen.
Det inbegriper också förutsättningar för amatörerna att vara på Spira till rimliga
hyreskostnader. Regionen ska arbeta för ett nytt system för kulturstöd skapas, där det tydligt
ska finnas riktlinjer för vem som har rätt att besluta om de olika stöden samt att hjälp ges
med hur dessa insatser ansöks. Stödet till kulturprojekt runt om i länet behöver stärkas.

Konst
Stora mängder konst finns i Regionens ägo. Dessa utnyttjas på många olika sätt. De hänger
på väggar i väntsalar och korridorer eller står som skulpturer i gröna miljöer. Åter andra har
fått sina öden beseglade och samlar nu damm i arkiv. Det finns många olika anledningar till
att verk har arkiverats. Det kan vara konstverk som är slitna eller förlegade, ansetts

provocerande eller som historiskt vittnar om en svunnen tid. Det inte är lämpligt att ställa ut
kontroversiella konstverk var som helst men dessa alster kan vara intressanta att beskåda ur
ett nytt perspektiv. Det är ett klokt resursutnyttjande att på något sätt använda den konst
Regionen har i sin ägo. Den har trots allt oftast inköpts för skattemedel. Det skulle kunna
handla om utställningar eller tillverkandet av en förteckning som möjliggör för medborgarna
att få betrakta dessa verk.

Museer och arkiv
Länsmuseet i Jönköpings län ges medel att utveckla sin verksamhet, samt att de kan
återupprätta sitt tidigare framgångsrika arbete med länets skolor. Det är vår önskan att
berörda parter bland annat region och kommun skjuter till de medel som krävs för att klara av
sitt uppdrag.
En rad större och mindre muséer inom Jönköpings län behöver inventeras och dess kulturarv
och vår samtid presenteras. Museet Vandalorums verksamhet i Värnamo räknas till de
större, medan Tällängs konsthall utanför Vetlanda hör till de mindre. I den kartläggningen
torde Smålands Konstnärsförbund och Smålands Konstarkiv vara behjälpliga.
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet,
stiftare av Jönköpings läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål
(resultatet av SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande
kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet ska arbete för att människor får
möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar
finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker
utifrån de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings
kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns
museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid
och framtid. Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Uppdragsbeskrivningen uppdateras med ett utvecklat regionalt arbete där fokus ligger på
samarbete med länets kommuner.
Arkivens betydelse för demokrati och lärande kan inte nog mycket betonas. Det gäller såväl
fysiska arkiv som digitala och utvecklingen av e-arkiv. Här krävs en samordning, utveckling
av innehållet och ökad tillgänglighet.

Bibliotek
Bibliotekslagen har som avsikt att verka för demokrati, kunskapsförmedling och främja
litteraturens ställning. Tillgängligheten innebär tillgång till bibliotek, medierna och information
fysiskt och digitalt. De är också viktiga mötesplatser. Länsbiblioteket ska stödja
folkbiblioteken och deras filialer som viktiga aktörer i detta arbete. De bör finnas i geografiska
närområden och på sjukhus.

Vandringsleder – tillgänglighet
Vandringsleder och vår gemensamma miljö är viktiga för kultur och folkhälsa. Dessa två
begrepp går ofta hand i hand. Det är därför viktigt att Regionen är en medspelare i att rusta
upp vandringsleder och andra gemensamma miljöområden. Det är på många håll i länet ett
underhållsarbete som brådskar.
Smålandsidrotten/SISU idrottsutbildarna som är Riksidrottsförbundets regionala gren, verkar
i Jönköpings län. Idrottskonsulenternas verksamhet i länet ska uppmärksammas. Särskilt
stöd bör ges till arbetet med barn- och ungdomsgrupper i samarbete med länets kommuner.

För att få ett väl förankrat kulturutbyte över hela länet har det skapats ett samarbetsforum
mellan kommunerna och Regionen. Kulturresor med kollektivtrafiken är en viktig del i att ge
alla medborgare tillgänglighet till kultur. Att använda sig av tillgänglighetsbussar är bra.
Regionen bör se över möjligheten att köpa in en buss likt Solbussen i Region Kalmar län
som möjliggör för människor med funktionsnedsättningar att ta del av naturupplevelser.

Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet.
Målet med modellen är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket
innebär att Region Jönköpings län ansvarar för fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för fördelningen. Kulturplanen
är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det regionala konstoch kulturlivet. Kulturplanen har tagits fram i samråd med länets kommuner och andra
regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur
befintliga resurser ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen
har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i
den regionala kulturplanen har uppföljningsbara handlingsplaner. Det är viktigt att vi inte
blandar ihop det fria kulturlivet med våra egna intuitioner när det kommer till projektbidrag.
Det är inte bra att regionens egna verksamheter konkurrerar med det fria kulturlivet om
samma bidragsmedel.

Kultur och utveckling
Kultur och utveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund,
arbetar strategisk för att stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form,
bild och form gestaltning, hemslöjd samt litteratur och regional biblioteksverksamhet
Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt kulturliv och
stimulera utvecklingen av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan
civilsamhället och länets kulturaktörer. Verksamheten har i uppdrag att vara främjande,
kunskapsbärande och bildande. Kultur och utveckling ansvarar för att utveckla de stöd som
utgår till kulturlivet.
I verksamheten kultur och utvecklings uppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog
mellan kulturaktörerna och Region Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets
kommuner, civilsamhället, studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del
av verksamheten.
Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region
Jönköpings läns lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete
och länets invånare får tillfälle att möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling
verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den
demografiska utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt
samarbete. Företagen och arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det
finnas ett internationellt perspektiv på det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom Sverige och i andra länder
för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många
utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som
möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en
starkare delaktighet i de globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar
behöver ständigt utvecklas och företagens exportmöjligheter behöver stärkas. De globala
värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora företag att delta i de
globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de
tjänster som säljs tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt
viktigare. Globaliseringen ställer därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att
utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket också innebär möjligheter.
I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen
nya möjligheter. Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå
kan ny kompetens tillföras länet.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och
företagen i länet genom en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande,
gränsöverskridande samarbeten samt frigöra utvecklingspotentialen hos de små och
medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region
Jönköpings län har en politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län,
Blekinge och Halland och lärosätena i länen driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns
Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor, arbetsplatser och offentliga
arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.
Bedömningen är att medlemskapet i AER och kostnaderna för det överväger den lilla nyttan
som finns med ett medlemskap baserat på erfarenheten hittills. Därför påbörjas ett arbete
med att avveckla regionens deltagande i AER.
Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas
elever kan göra delar av sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som
regionen samverkar med. Samverkan sker inom ramen för Erasmus och finansieras
därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till Agenda 2030:s
genomförande i andra länder.

KOLLEKTIVTRAFIK
För klimatets skull behöver det bli lättare, bättre och billigare att åka kollektivt.
Vänsterpartiet vill satsa mer på kollektivtrafiken så att den är billig, på sikt
nolltaxa, och så att den fungerar bra i hela landet.
Vänsterpartiet tycker att staten har ett ansvar för att öka resandet med kollektivtrafik.
Biljettpriset har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt.
Genom att sänka taxorna eller införa nolltaxa inom kollektivtrafiken så skapas också
Flera saker måste göras samtidigt för att öka andelen resor med kollektivtrafik och
minska bilismen i våra städer. Exempelvis måste stadsplanering ske så att mer
utrymme ges för kollektivtrafik och tillgången till kollektivtrafik och turtäthet måste
öka.
Vårt mål är en utbyggd kollektivtrafik men nolltaxa och som funkar för alla.
Möjligheten att resa billigt och klimatsmart ska vara i fokus, inte företags
vinstmaximering.
Att satsa på det kollektiva resandet är framtiden och det som utvecklar länet på ett
hållbart sätt. Ett av de största hoten mot en levande landsbygd och mindre städer är
indragningen av kollektivtrafiken i länet. Vänsterpartiet i Jönköpings län verkar för
jämlika kommunikationer i hela regionen. Det skall vara ett enkelt och billigt alternativ
att välja kollektivt resande för alla länets invånare oavsett var i länet man bor och
arbetar.
Vänsterpartiet vill att kollektivtrafiken skall drivas i regionens egen regi istället för
externa upphandlade operatörer. Vi är övertygade om att kollektivtrafiken kan bli
bättre och mer kostnadseffektiv under offentlig regi. I den mån kollektivtrafik
upphandlas av extern aktör ska regionen ställa krav på kollektivavtal och
personalövergång vid upphandling av kollektivtrafik.
Järnväg är en centralfråga både inom miljö- och transportområdet. Vänsterpartiet vill
säkra att framtidens generationer och företag har tillgång till ett ordentligt och snabbt
järnvägsnät. Därför är nya stambanor med höghastighetskapacitet en viktig del i
byggandet av framtidens infrastruktur. Därtill måste det befintliga järnvägsnätet ges
resurser för ett utökat underhållsarbete och utbyggnad. Kollektivtrafiken skall vara
tillgänglig för alla och personer med funktionsvariation ska få sina behov
tillgodosedda. Den särskilda kollektivtrafiken skall ha stora krav på sig i
tidtabellssamordning och trygghet, liksom att utveckla kollektivtrafiken genom
möjlighet till anropsstyrning. Regionen ska i samverkan med Jönköpings kommun ta
fram lösningar på hur kollektivtrafiken kan förbättras för att få fler bilister att övergå till
kollektivt resande. En särskild biljett för dem som använder pendlarparkeringarna kan
vara en del av lösningen.

Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har
tecknats avseende stadstrafiken i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat
införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje samt åtgärder som
Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att
genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. Trafikupphandling är
genomförd och nytt avtal. Täta turer och stor täckningsgrad är en nödvändighet för
att ombesörja det stora behovet av kollektivtrafik i städernas kärnor.
Regiontrafik
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region
Jönköpings läns ambitioner samt av banornas tekniska standard och planerna på
upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt
strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida
regionala tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras.
2022-2023 kommer Länstrafiken förnya sin fordonsflotta inom Krösatågen och ett
projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom Regionsamverkan
Sydsverige och Transitio AB
Behov av underhåll på järnvägslinjerna i Jönköpings län är stort, södra stambanan
behöver hålla hög kvalitet och de regionala tågbanorna behöver rustas upp. Det är
prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om ett järnvägsnät med hög
kvalitet.
Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras.
Trafikverket har slutfört en åtgärdsvalstudie och berörda kommunerna är involverade.
För att öka resandet på tåglinjen mellan Värnamo och Halmstad har ett projekt drivits
med Region Halland under tre år.
Vi anser det nödvändigt att orter även med minder än 1000 invånare erbjuds
kollektivtrafik. Det skall ombesörjas med både linjetrafik, anropsstyrd trafik samt nya
lösningar så som exempelvis byabussar.
Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik,
sjukresor, färdtjänst) och det finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta
gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken ska integreras med och
komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom
ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland
sjuka och personer med funktionsnedsättning. De som ibland kan åka reguljär trafik
trots att det också finns ett bakomliggande behov att service resor ska kunna åka i
den linjelagda trafiken med det så kallade seniorkortet som är ett förmånskort.

BUDGET 2022
Förändring jfm 2021 - nya utökningar budget 2022 med flerårsplan 20232024

2022

2023

2024

Fria Kulturlivet

-4

-4

-4

Kultur i skolan

-1

-1

-1

Kulturstimulerande åtgärder

-1

-1

-1

Summa ANA nämnden

-6

-6

-6

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Engångskostnad för dubbla tågkostnader

-30

Hållbar utveckling förnybara drivmedel

-12

Projekt avgiftsfri kollektivtrafik

-5

-10

-15

6

6

6

-10

-10

-10

-9

-14

-61

Smittskydd/vårdhygien/antibiotika

-1,7

-1,7

-1,7

Patientavgift tvångsvård

-1,6

-1,6

-1,6

FS till förfogande

-60

-125

-125

Folkhälsoarbete

-5

-5

-5

Insatser riktade mot äldre

-10

-10

-10

Ramförstärkning psykiatri

-10

-10

-10

Förstärkning ambulansvård
BUP, Barn- och ungdomshälsan, Umo

-10
-5

-10
-5

-10
-5

5

5

-163,3

-163,3

Slopat stöd flygplats
Inga prishöjningar i kollektivtrafik
Summa TIM nämnden
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Uppskjuten vård
Summa FS nämnden

-103,3

Regionstyrelsen
Lönesatsning

-100

-150

-200

Lönesatsning ej prioriterade yrkesgrupper

0

0

0

Friskvårdsbidrag (från 1200 kr till 2200 kr)

-16

-16

-16

-0,0155

-0,0155

-0,0155

-0,184

-0,184

-0,184

5

5

5

Translaltionell forskning

-1,7

-1,7

-1,7

Höjd grundbemanning

-75

-75

-75

Arbetstidsförkortning/hållbart arbetsliv

-25

-25

-25

Slopat medlemskap AER

0,5

0,5

0,5

Summa Regionstyrelsen

-212,4

-162,9

-212,9

-331

-346

-443

Höglandets Samordningsförbund
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
RS till förfogande

Summa nya utökningar budget 2022 med flerårsplan 2023-2024

Vänsterpartiets Kommentarer angående utökningar
i budget 2022 med flerårsplan:
Regionstyrelsen
Vänsterpartiet fortsätter sin lönesatsning. Målet är att nå 300 miljoner till lönesatsningar över
planperioden och med de 100 miljoner som redan finns i basen uppnås detta 2024. Det är en
avsevärt större lönesatsning än vad den politiska majoriteten mäktar med. Vänsterpartiet lyckas med
sin lönesatsning tack vare att vi valt att i första hand prioritera två stora övergripande politiska frågor
den här mandatperioden, höjd grundbemanning och lönesatsningar. Vi har dock noterat att delar av
oppositionen är överens med Vänsterpartiet om att stora lönesatsningar är nödvändiga för att hålla
konkurrenskraftiga löner och för att kunna behålla personalen. Vänsterpartiet föreslår samtidigt 75
miljoner riktade för att höja grundbemanningen inom vården.
Vi är överens med den politiska ledningen om att friskvårdsbidraget behöver höjas. Förra gången det
höjdes var det på initiativ av Vänsterpartiet men det har gått ganska länge sedan dess och det är
därför glädjande att det finns en bred politisk enighet om att friskvårdssatsningar är centrala.
Vänsterpartiet tror att regionen som arbetsgivare kan utvecklas mycket när det gäller att arbeta med
frågor som rör det hållbara arbetslivet. Det kan handla om arbetstidsförkortningar och
arbetstidsmodeller så som 80-10-10 med mera. För detta avsätter vi 25 miljoner.
Folkhälsa och sjukvård
Vänsterpartiet vill göra en generell ramförstärkning inom psykiatrin. Vi vill förbättra arbetet med
beroendevård och samsjuklighet. Vi vill också göra det möjligt att uppgradera äldrevården. Det kan
bland annat handla om mer läkartid på särskilt boende, äldresjuksköterskor på vårdcentralerna samt
fler hälsokontroller. Vi ser också stora behov av att stärka upp ambulanssjukvården. Det är viktigt att
få till en socialt hållbar ambulanssjukvård. Då krävs insatser för att minska övertid och för att göra
det möjligt med i övrigt god arbetsmiljö. Vi avsätter ytterligare resurser för detta.
Satsningarna på barn och unga fortsätter. Vi noterar att det verkar finnas en stor samsyn bland
regionens politiska partier vad gäller att stärka barn- och ungdomspsykiatrin samt barn- och
ungdomshälsan. Vår satsning är utöver redan beslutad budget för 2021 där det redan finns 10
miljoner med i basen. Vi tror också att förstärkning av ungdomsmottagningarna behövs. Detta måste
göras tillsammans med länets kommuner. Allt jämt är den uppskjutna vården, både operationer,
psykiatri och rehabilitering, ett stort problem som måste ombesörjas. Det handlar om att ta sig an
den uppskjutna vården med två perspektiv, patienternas och medarbetarnas. För patienten är det
viktigt att få vård snabb och säkert och för medarbetarnas handlar det om att få de resurser som
krävs för att göra arbetet på ett långsiktigt och hälsosamt sätt utan massvis med övertid. Därför krävs
allmänna förstärkningar av grundbemanningen utöver redan beslutade satsningar på den uppskjutna
vården. Vår satsning på uppskjuten vård är utöver redan beslutad budget med flerårsplan 2022 där
75 miljoner redan finns med i basen.
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
I förhållande till den politiska majoriteten föreslår vi ytterligare ett par miljoner till det fria kulturlivet.
Vi fortsätter samtidigt vår extra kultursatsning i skolan. I skolan går det att nå nästan alla barn och
det är därför en bra plattform för riktade kulturinsatser. Vi lägger också in en pott för riktade
kulturinsatser. Det kan bland annat handla om kulturvaneundersökning.

Utöver de nämnda utökningarna anser vi att det är viktigt att ett industriråd startas där länets
industri- och teknikföretag tillsammans med fackliga organisationer och offentliga aktörer. Ett sådant
råd skulle vara en plattform för det offentliga att lyssna in vilka behov som industrisektorn ser
framför sig. Vi tror även att det vore framgångsrikt att tillsammans med Smålands turism ta fram en
applikation för invånare och turister som lyfter fram länets alla sevärdheter på ett tillgängligt sätt.
Trafik, infrastruktur och miljö
Vi håller med den politiska majoriteten om att kollektivtrafiken måste byggas ut. Dessutom finns nu
ett stort arbete att göra vad gäller att få invånarna att återigen åka kollektivt efter pandemin. Det
som skiljer ut sig mest i Vänsterpartiets budget för området är att vi även fortsättningsvis motsäger
oss prisökningar inom kollektivtrafiken och att vi siktar långsiktigt mot nolltaxa. Vi vill också fullt ut
lansera nattstopp inom busstrafiken.
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Patientavgifter i vården
2022

(Uppdaterad 210816)
Ansvarig Yvonne Stolt

1

Avgifter och regler (länk till webplats)

Sidnr (länk till dok)



Patientavgifter

(sid 3)



Grundläggande bestämmelser

(sid 4)



Patientavgifter vid remittering

(sid 5)



Betalning

(sid 6)



Högkostnadsskydd

(sid 7)



Patientavgifter och koder i Cosmic

(sid 9)



Förtydliganden om patientavgifter

(sid 15)



Patientavgifter/regelverk i slutenvård
(inskrivning, permission, anhörigförmåner mm)

(sid 24)



Intyg (-körkort, -tandvård, -livsmedel mm)

(sid 27)



Intyg och möten (sjukskrivningsprocessen)

(sid 30)



Journal- och röntgenkopior

(sid 32)



Vaccinationer

(sid 33)



Smittskydd

(sid 35)



Avgiftsfria besök och åtgärder

(sid 37)



Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård (sid 40)



Patientavgifter ögonsjukvård

(sid 41)



Patienter från andra länder
(asylsökande, tillståndslösa, turister,
EU-medborgare, utlandssvenskar mm)

(sid 42)
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Patientavgifter
Vårdtjänst (ett urval)
Allmänläkarvård, primärvård inklusive närakut
Specialistsjukvård inklusive akutmottagning
Vård av utomlänspatient
Hembesök, samt tillkommande patienter
Sjukvårdande behandling
Dagsjukvård
Vaccinationer
Bokade fysiska besök inför KBT via internet
Vård ”på plats” av ambulanspersonal
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök
(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både
sjukvårdande behandling och läkarbesök)
Besök på distans (e-tjänst, telefon)
Provtagning mellan besök
Bentäthetsmätning
Aortascreening
Blodtryck
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva
Graviditetstest
Recept via telefon eller via nätet, inkl ”dosförpackade läkemedel”
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG
Sjukintyg via telefon eller via nätet
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn
Slutenvård/dygn
Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut)
Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut)
Frikort, mottagning
Barnsjukvård
Hembesök palliativ vård
Kontrollbesök för organdonatorer
Konsultbesök
Smittskydd
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi)
Gynekologisk hälsokontroll
Recept till barn
Sjukintyg till tonåringar
Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre.

Avgift

250:-

100:-

0:-
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Grundläggande bestämmelser för
patientavgifter
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren.
För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras:





Omfattas personen av lagen om allmän försäkring?
Är det fråga om öppen vård?
Sker besöket på grund av sjukdom?
Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling?

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift.
Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det
gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet.
Vilka omfattas av lagen om allmän försäkring?
Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, och är inskrivna hos försäkringskassan.
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Patientavgifter vid remittering








Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till
primärvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första
remissbesöket.
Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök.
Konsultbesök är däremot avgiftsfria.
Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift.
Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av
läkarbesöket, tas ingen patientavgift. För provtagning som sker utan samband med
läkarbesök tas en patientavgift på 100 kronor.
Vid remittering utomläns betalar patienten den patientavgift som gäller i vårdlänet.

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region
Jönköpings län




För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar patienten
0 kronor.
För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten
250 kronor.
Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter
remiss från privatläkare.

Remiss från skolläkare
Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård.
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar
patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab. och röntgen för
sjukvård på regionens bekostnad.

Remiss från helt privata läkare
För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med
regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab. och röntgen.

Remiss från företagshälsovård
Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och
250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab. och röntgen.
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Betalning
Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi
ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de
en faktura med posten som de har 30 dagar på sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut
någon extra avgift för fakturan.
Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av
vårdens ekonomiavdelningar:






Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus
Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov
Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen
Folktandvårdens kansli, Hermansvägen

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med
Region Jönköpings län kan ha andra regler.
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Högkostnadsskydd för öppenvård –
eFrikort
14 maj 2019 blev frikort för sjukvård elektroniska i Region Jönköpings län. Patienten behöver
inte längre använda sig av stämpelhäften och inplastade frikort. Det räcker med att de uppger
sitt personnummer så känner systemet (eFrikort) av om frikortsgränsen är uppnådd eller om
de ska betala och i så fall hur mycket.
De som redan har ett frikort i pappersform får sina uppgifter automatiskt överflyttade till det
nya systemet eFrikort. De som inte har frikort men har sparade kvitton eller ett påbörjat
stämpelhäfte behöver få sina kvitton/besök registrerade i eFrikort. De tar med sina
kvitton/stämpelhäfte vid nästa vårdbesök och ber personalen i receptionen om hjälp med
registreringen.
Besök gjorda hos vårdgivare inom Region Jönköpings län registreras automatiskt i eFrikort
om vårdgivaren har Cosmic, T4 eller Paratus. Besöker patienten en privat vårdgivare eller
region i annat län som inte är ansluten till eFrikort så sparar patienten kvittot och får
besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns
vårdmottagningar. Kvittot måste kontrolleras så att samma besök inte räknas mer än en gång
(förslagsvis så noteras datum och signatur på det uppvisade kvittot). Har patienten frikort och
ska besöka en privat vårdmottagning eller en mottagning utanför Region Jönköpings län kan
de be om en utskrift som visar att de har frikort eller hur mycket de har kvar att betala till
högkostnadsgränsen för frikort. Detta kan skrivas ut av alla mottagningar och vårdcentraler
som har tillgång till eFrikort.

Allmänt
Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra regioner. Frikort ska
utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens hemregion.
Patienten måste kunna uppvisa tidigare erlagda patientavgifter, annars debiteras hel
patienavgift. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till regionen
samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed också av
högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen. eFrikort kan hantera personer med A-nr och
medlemskap EU/EES/Konvention.
För patienter bosatta i länet är högsta belopp för att få frikort för sjukvård 1 150 kronor. Ett
frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos regionens
vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt
särskild lag.
De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen.
Högsta nivå på högkostnadsskyddsbeloppet för öppenvård bestäms av aktuellt prisbasbelopp
(uträknat av Statistiska Central Byrån) Region Jönköpings län följer alltid rekommenderad
högstanivå.

Grundläggande regler
eFrikort gäller endast öppenvård. Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt
följande regler:

Kvalificerande belopp:
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1 150 kronor

Kvalificerande avgifter:







Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i alla regioner
Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regioner enligt lag eller
avtal
Receptförnyelse/telefonrecept
Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
Patientavgift för mottagningsbesök på distans
Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal

Inte kvalificerande avgifter:







Patientavgift inom företagshälsovården
Patientavgift hos helt privata vårdgivare
Patientavgift som betalas av asylsökande
Patientavgift vid uteblivet besök
Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva
Slutenvårdsavgift på sjukhus

Frikort gäller:







Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare (samt vid besök hos andra regioners
vårdgivare)
Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller
avtal
Receptförnyelse/telefonrecept
Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
Vid mottagningsbesök på distans
Vid vård på plats av ambulanspersonal

Giltighetstid:
Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket.

Frikortsbesök
Vid besök med frikort utfärdas eventuellt sjukvårdskvitto på 0 kronor .

Frikort som anställningsförmån
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda,
regionsanställda m.fl. har rätt till registrering i eFrikort.
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Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic
Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering.
Med reservation att ytterligare koder kan tillkomma avseende nya patientavgiftsregistreringar
2022
AvgiftsProduktnamn
koder

100

Läkarbesök, primärvård

Avgift Beskrivning

250:-

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller vid hembesök, tillkommande
patienter.
Gäller patienter upp till 85 år.

Länssjukvård, närakut, allmänläkares
mottagning efter kl 21.00, lör-, sönoch helgdag.
Gäller även vid hembesök
110

120

130

140

150
160

Läkarbesök, specialistvård

250:-

Inkl patient med EU-kort.
Dagsjukvård läkare.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.

Första remissbesök till
specialistläkare gäller både akut och
Läkarbesök, remiss
0:planerat remitterad från
primärvården. Inkl patient med EUkort.
Läkarbesök, asylsökande
50:Asylsökande
Vård av personer från andra länder.
Patienten betalar hela avgiften. Om
Läkarbesök, personer från andra
2.275:- annan avgift förekommer anges den
länder
aktuella avgiften för medicinskt
ansvariga enheten. Se fast prislista**.
Läkarbesök, utlandssvensk, planerad
Utlandssvenskar från länder utan
600:vård
konvention.
Ny kod med anledning av
Läkarbesök, korttidsboende,
250:- ersättningssystemet inom vårdvalet planerad mottagning
gäller fr.o.m. 2010-06-01.
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Gäller patienter upp till 85 år.

170

200

Läkarbesök, korttidsboende,
hembesök

Sjukvårdande behandling

250:-

250:-

205

Sjukvårdande behandling, remiss

0:-

210

Sjukvårdande behandling,
asylsökande

25:-

230

Sjukvårdande behandling, personer
830:från andra länder

240

Provtagning

100:-

250

Sjukvårdande behandling,
utlandssvensk, planerad vård

600:-

OBS!

Frikort fångas genom val i kassan då
besök registreras. När patienten har
frikort ska aktuell patientavgift
0:väljas i kassan, inte avgiftsfritt
besök

300

Läkarbesök, avgiftsfritt

0:-

Ny kod med anledning av
ersättningssystemet inom vårdvalet gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
Sjukvårdande behandling, gäller även
hembesök.
Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
Första remissbesök till sjukvårdande
behandling gäller både akut och
planerat remitterad från
primärvården. Inkl patient med EUkort.
Asylsökande
Gäller patienter upp till 85 år.
Vård av personer från andra länder.
Patienten betalar hela avgiften. Om
annan avgift förekommer anges den
aktuella avgiften för medicinskt
ansvariga enheten. Se fast prislista**.
Provtagning mellan läkarbesök.
Bentäthetsmätning.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet och de nya
vårdvalsenheterna - gäller endast i
primärvården fr.om. 2011-03-14.
Gäller patienter upp till 85 år.
Utlandssvenskar från länder utan
konvention
Mottagning läkare, frikort.
Dagsjukvård, läkare, frikort.
Mottagning annan än läkare, frikort.
Dagsjukvård annan än läkare, frikort.
Recept, frikort.
Sjukintyg, frikort.
Fri barnsjukvård.
Hembesök av läkare i palliativ vård.
Kontrollbesök för organdonatorer.
Konsultbesök.
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305

Provtagning, avgiftsfritt

306

Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd 0:-

307

Provtagning, remiss från
primärvården

310

320
330

Sjukvårdande behandling,
avgiftsfritt

0:-

0:-

0:-

Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd 0:Sjukvårdande behandling,
0:avgiftsfritt, smittskydd

340

Läkarbesök, team, ej första
vårdgivaren

0:-

350

Sjukvårdande behandling, team, ej
första behandling

0:-

360

Läkarbesök, korttidsboende,
avgiftsfritt

0:-

430

Hälsovård,
avgiftsbelagd (varugrupp)

0:-

440

Varuförsäljning

0:-

450

Hälsokurva,
avgiftsbelagd(varugrupp)

0:-

500
600
610
610
610
610

Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp)
Återbetalning, väntetid
Uteblivet besök, ej meddelat återbud
Uteblivet besök, ej meddelat
återbud, barn
Uteblivet besök, ej meddelat
återbud, barn, tolk

0:0:100:100:410:-

Uteblivet besök, ej meddelat återbud 250:-

Nedsatt avgift.
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet och de nya
vårdvalsenheterna - gäller endast i
primärvården fr.o.m. 2011-03-14.
Alla enheter, länssjukvård och
primärvård
Provtagning
Fri barnsjukvård.
Hembesök av annan än läkare i
palliativ vård.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift.
Gästdialys.
Smittskydd.
Smittskydd.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet inom vårdvalet gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet inom vårdvalet gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Ny kod med anledning av
ersättningssystemet inom vårdvalet gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Denna kod kombineras med avgift
bland varor i Cosmic.
Denna kod används vid
varuförsäljning utan besök.
Denna kod används vid
varuförsäljning i kombination med
varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100
kr
Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m.
Återbetalning, väntetid.
Avgift vid provtagning, kontroll
Avgift vid uteblivet besök, läkare,
annan personal, barn
Avgift vid uteblivet besök, läkare,
annan personal, barn, tolk
Avgift vid ej meddelat återbud,
läkare, tolk.
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Avgift vid ej meddelat återbud, annan
personal.
Avgift vid ej meddelat återbud,
avgiftsfritt barnbesök eller
mödrahälsovård hos läkare.
Avgift för inte meddelat återbud,
avgiftsfritt barnbesök hos annan än
läkare. Gäller även besök inom
kvinnohälsovården.
610

610

610
610
610
610
610
610
610
611
611
611
611
611
611
611
611

Uteblivet besök, sjukvårdande
behandling, asylsökande, ej
25:meddelat återbud
Uteblivet besök, sjukvårdande
behandling, asylsökande, ej
335:meddelat återbud, tolk
Uteblivet besök, sjukvårdande
behandling, ej meddelat återbud,
560:tolk
Uteblivet läkarbesök, asylsökande,
50:ej meddelat återbud
Uteblivet läkarbesök, asylsökande,
360:ej meddelat återbud, tolk
Uteblivet läkarbesök, ej meddelat
250:återbud
Uteblivet läkarbesök, ej meddelat
560:återbud, tolk
Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej
250:meddelat återbud
Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej
560:meddelat återbud, tolk
Sent återbud inom 72 timmar,
250:läkarbesök
Sent återbud inom 72 timmar,
250:läkarbesök, remiss PV
Sent återbud inom 72 timmar,
100.läkarbesök, barn
Sent återbud inom 72 timmar,
410:läkarebesök, barn, tolk
Sent återbud inom 72 timmar,
560:läkarbesök inkl tolk
Sent återbud inom 72 timmar,
50:läkarbesök, asyl
Sent återbud inom 72 timmar, tolk,
360:asyl
Sent återbud inom 72 timmar,
250:sjukvårdande behandling

Se ovan.

Se ovan

Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Gäller fr.o.m. 2012-01-01.
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611
611
611
612
612
613
614
614
614
614
614
614
614
614
614
614
614
614
615
616
616
617

Sent återbud inom 72 timmar,
sjukvårdande behandling inkl tolk
Sent återbud inom 72 timmar,
sjukvårdande behandling, asyl
Sent återbud inom 72 timmar,
sjukvårdande behandling, tolk, asyl
Vårdtillfälle, sent återbud inom 72
timmar
Vårdtillfälle, sent återbud inom 72
timmar, barn
Avgiftsfritt, när vårdenheten har
avbokat inom 72 timmar
Sent återbud inom 24 timmar,
läkarbesök PV
Sent återbud inom 24 timmar,
läkarbesök PV, barn
Sent återbud inom 24 timmar,
läkarbesök PV, barn, tolk
Sent återbud inom 24 timmar,
läkarbesök PV, tolk
Sent återbud inom 24 timmar,
läkarbesök PV, asyl
Sent återbud inom 24 timmar,
läkarbesök PV, tolk, asyl
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, tolk
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, barn
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, barn,
tolk
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, asyl
Sent återbud inom 24 timmar,
sjukvårdande behandling, PV, tolk,
asyl
Avgiftsfritt när primärvården har
avbokat inom 24 timmar
Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat
återbud
Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat
återbud, barn
Uteblivet besök, avgiftsfritt

560:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

25.-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

335:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

250:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

100:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

0:-

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

250:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

100:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

410:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

560:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

50:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

360:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

250:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

560:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

100:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

410:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

25:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

335:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

0:-

Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

250:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

100:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

0:-

Gäller fr.o.m. 2014-03-01.
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Sent återbud inom 24 timmar,
hälsovård

100:-

620

Receptförskrivning

100:-

625
630

Recept, personer från andra länder
Recept, avgiftsfritt

830:0:-

640

Sjukintyg

100:-

650

Receptförskrivning, asyl

25:-

660

Sjukintyg, avgiftsfritt

0:-

618

700

Övrigt

Varugrupper

Gäller patienter som lämnar sent
återbud, vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva.

Gäller fr.o.m. 2018-02-08.
Recept
Recept utfärdat av distriktssköterska.
Samma regler gäller som när läkare
utfärdar recept.
Recept som hämtas på mottagning.
Recept som sänds hem, e-recept.
Telefon-EKG, band-EKG.
Remiss utfärdat efter telefonsamtal.
Om både recept och sjukintyg
utfärdas efter telefonsamtal, tas
endast en avgift ut.
Recept ApoDos och förnyelse
ApoDos.
Recept , frikort.
Gäller patienter upp till 85 år.

Recept, sjukintyg till tonåring.
Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal.
Sjukintyg frikort.
Gäller patienter upp till 85 år.

Omskärelse av pojkar av icke
medicinska skäl
12.255:DRG-baserad avgift enligt följande:
DRG N20O, 12.255 kr*.
Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift
ortoser, kompressionsstrumpor,
journalkopior etc.).
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg.
Övriga intyg med moms (inkl
körkortsintyg, provtagning).

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av
Regionsjukvårdsnämnden.
** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i
december av Regionsjukvårdsnämnden.
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Förtydliganden om patientavgifter A-Ö
Abort och sterilisering
Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård.

Amningsmottagning
Besök gällande problem med amning är avgiftsfria.
ApoDos - se "dosförpackade läkemedel"

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i
arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B (exkl moms) per besök. Om intyg måste
skrivas ska det momsbeläggas.
Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras patientavgift som vid övrig
sjukvårdande behandling.

Blodgruppering
Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreening) inklusive
provtagning och utlåtande, intygstaxa B (inkl moms).

Dagsjukvård
För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi, geriatriskt rehabilitering) betalar patienten vanlig
patientavgift.
Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och
sjukvårdspersonal som medverkar i vården av patienten.
Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan
egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i
samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får
mat avgiftsfritt.
Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift.
Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost.
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Distansbesök (mottagningsbesök på distans)
Besök på distans på mottagning/vårdenhet där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal
med självständigt behandlingsansvar. Besöket ersätter/motsvarar ett traditionellt
öppenvårdsbesök och kan ske via e-tjänst eller telefon.
En distanskontakt ska betraktas likvärdiga ett fysiskt besök om de tids- och innehållsmässigt
motsvarar de insatser som görs vid ett fysiskt besök. En distanskontakt som motsvarar ett
fysiskt besök innebär en medicinsk bedömning som till exempel kan innehålla:
beslut om fortsatt behandling/ytterligare utredning, att man gör en ändring av pågående
behandling eller utvärdering av läkemedel. Enkla distanskontakter som inte motsvarar ett
fysiskt besök/genererar patientavgift kan vara t ex. utlämnande av provsvar, ändra eller boka
tid eller telefonrådgivning.
För att patienten ska kunna debiteras en patientavgift måste distanskontakten vara
överenskommen med patienten. Distansbesök (oavsett medie) genererar den lägre
patientavgiften på 100 kr och avgiften är högkostnadsgrundande.

Dosförpackade läkemedel (förr: ApoDos)
Patientavgift för recept tas ut när vårdtagare/patient får Dosförpackade läkemedel utfärdat för
första gången samt även vid förnyelse/förlängning av recepten i listan (förlängning/förnyelse
görs oftast en gång per år). Om nytt läkemedel tas in i receptlistan för Dosförpackade
läkemedel så betalar patienten avgift på samma sätt som för annan receptförskrivning (om
receptförskrivning ingår i ett besök så betalar patienten endast besöksavgift, om det avser typ
telefonrecept utan besök betalar patienten receptavgift). Vid förändring av dosering utgår
ingen ytterligare avgift, om inte ett helt nytt recept skrivs ut.

Drogtest, DNA-test
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid
t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar
analyskostnaden.

Faderskapsprov
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar,
laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande.

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom
Om patienten återkommer till vårdgivare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom
betalas ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver inte vara samma
vårdgivare.

Gruppbehandling

16

Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar vanlig patientavgift

Graviditetsdiabetes
Besök som görs på grund av graviditetsdiabetes är avgiftsfria

Hembesök
Vid hembesök betalar man avgift för alla vårdgivarkategorier. Patientavgiften är 250
kronor när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i
hemmet. Avser det provtagning kostar det 100 kr. Hembesök för medicinutdelning är
avgiftsfritt.
Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 250
kronor.

Hjälpmedelsförskrivning
Förskrivning av hjälpmedel är en process, där behovsbedömning, information, ordination, ev
anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår.
Vid förskrivning betalar patienten vanlig patientavgift per behandlingstillfälle (sjukvårdande
behandling).
Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även
intyget är avgiftsfritt.
När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 250 kronor + kostnad
för produkten. För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten
betalar endast för produkten).

Hälsokontroll
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det
momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av
migrationsverket.)
En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och
provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning.

Hälsovård
Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva är patientavgiften 100 kronor/behandlingstillfälle.
Mammografiundersökning, gynekologisk cellprovstagning och tobaksavvänjning är dock
avgiftsfria (ev recept i samband med tobaksavvänjning debiteras).
Avgift vid hälsovård är inte frikortsgrundande.
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Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras
Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande:






Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC.
Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift.
Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt
inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen,
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen.
Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten.

Högriskskydd för levande donatorer
Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen).
Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras.
Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader
ersätts av regionen.

Hörselskydd och musikproppar
Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för själva
avgjutningen av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar. Tillverkning av
eventuella skydd/proppar står kunden för själv.

Kvarskrivna patienter
En kvarskriven patient som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande
folkbokförd i sin gamla hemregion. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter behandlas
som om de vore skrivna här, dvs. har rätt till planerad vård, som vi normalt måste ha en
betalningsförbindelse för.
Regionen, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska inte debiteras vårdkostnaden.

KBT via internet
Patienten betalar ingen patientavgift för tillgång till behandlingspaketet. Patientavgift erläggs
för inledande bedömningssamtal samt vid eventuellt avslutningssamtal, precis som vid
vanliga bokade besök. Övriga kontakter under vårdprogrammet genererar ingen patentavgift.
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Konsultation
Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är
avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök på annan klinik som görs under tiden
patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda.

Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper
Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis
årligen begärs av transportstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria.

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning
Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift.

Läkarbesök i äldreboende
När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral. Om primärvårdsläkaren kallas till
äldreboendet på annan tid gäller samma patientavgift.

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård
Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria.

Läkarbesök på grund av sjukdom där samtidigt annan
åtgärd vidtas
När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker
av annan orsak än sjukdom.

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma
dag
Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas
patientavgift för varje bokat besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle,
även när de av praktiska skäl samordnas samma dag.

Lärcafé
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Lärcafé är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande patienter och/eller
närstående ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation och därmed få bästa
möjliga livskvalitet. Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, därför är
deltagande i lärcaféer avgiftsfritt.

Momsbelagda tjänster
Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex:









Rättsintyg
Intyg till försäkringsbolag
Intyg om hälsotillstånd
Körkortsintyg inkl drogintyg
Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering
Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan
Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola,
parkeringstillstånd
Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på
höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc.

Exempel på momsfria tjänster:



LVM-intyg
LVU-intyg

Nyförlöst med förlossningsskada
Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13
efter förlossningen

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i
primärvården
Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket.
Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket
skulle genererat i patientavgift. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som
normalt är avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom
kvinnohälsovården.
Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.
Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten
informerats om dessa regler i kallelsen.
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Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik
eller verksamhetschef.
Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande.

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i
specialistsjukvården
Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72
timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation.
Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad
besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård utgår vanlig patientavgift. Samma
avgift tas ut om besöket avser en inläggning eller operation. Detta gäller även patienter som
har frikort samt vid besök som normalt är avgiftsfria.
Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.
Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten
informerats om dessa regler i kallelsen.
Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik
eller verksamhetschef.
Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande

När patienten inte får vård
Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte
utförs, ska patienten inte betala patientavgift. För de som har rätt till sjukresa betalas detta av
regionen, inkl egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att
sjukreseersättning ska kunna betalas ut). Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller
kostnad för barnpassning, ersätts inte.
Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift.
Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före
besöket så behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma
sjukdom.
Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket så behöver inte
patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök
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När provtagning görs utan samband med besök - så kallat "mellanliggande provtagning" - ska
patienten betala 100 kronor. Remiss för sådan provtagning stämplas med "Patienten ska betala
100 kronor" av ordinerande klinik.
När provtagning görs inför eller i samband med ett besök, ingår provtagningen i
patientavgiften för besöket.
Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet).
Vad räknas som provtagning? T ex: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck
(även -24 tim), blodprov.

Provtagning på familjemedlemmar
Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt
recept är avgiftsfritt.

Receptförskrivning
Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök.

Remissbesök hos specialist- och primärvård
Första besöket hos specialistvården blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården och
första besöket hos primärvården blir avgiftsfritt när man har remiss från specialistvården
(undantag: bassängträning)
Om man uteblir från sitt första avgiftsfria remissbesök och blir kallad till nytt besök så betalar
patienten avgift för nästa besök.

Teambesök
Teambesök är ett öppenvårdsbesök där det är medicinskt nödvändigt att patienten möter ett
vårdteam. Ett vårdteam är en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika
kompetenser som träffar patienten tillsammans/vid samma tillfälle. Vid ett teambesök tas
endast en vanlig patientavgift.
Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska
det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda bokade besök. Avgift tas ut för varje
besök.
Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid
sjukskrivning.

Transport av avlidna
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Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad
införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar
vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas
för bisättning/kistläggning.
Regionen utför eller betalar transport




till sjukhus för obduktion som initierats av läkare
vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat
vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt
specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17).
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör inte direktfakturerar
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med regionens självkostnad
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127).

Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping.
Märk fakturan med ansvarsnr 900008.

Vård på plats av ambulanspersonal
För patient som behandlas på plats av ambulanspersonal tas samma patientavgift ut som för
besök på akutmottagning. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de
som tidigare en patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för ambulans.
Avgiften är högkostnadsgrundande.

Återbetalning vid väntetid
Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket.
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Patientavgifter/regelverk i slutenvården
Avgifter i slutenvård
För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, betalar patienten 100 kr per påbörjad vårddag.
Därefter betalar patienten 80 kr per vårddag.
Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.

Barn
Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller
vanlig sjukvårdstaxa.

För vilka dagar betalar patienten?
Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid.
Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut.

Högkostnadsskydd och sluten vård
Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande.

Patientgrupper med avgiftsfrihet
Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt
Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen
patientavgift för sluten vård. Öppenvårdsbesök för dessa personer är avgiftsfria.

Rättspsykiatrisk vård
Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på
kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.
Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol står hemregionen
för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift.

Psykiatrisk tvångsvård
Vid sluten allmän psykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk slutenvård betalar patienten ingen
patientavgift.
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Smittskyddslagen (2004:168)
Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas
för samhällsfarlig sjukdom. Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos
Försäkringskassan.

Asylsökande
Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård.

Inskrivningsregler
Gränsdragning - öppen eller sluten vård?
Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård.

Rätt folkbokföringsadress och identitet
Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet.
Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i
SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med
folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt region efter avslutad vårdtid om det
avser utomlänspatienter. Det är alltid patientens hemregion som har betalningsansvar för
vården. Hemregion är den region där patienten är folkbokförd.

Permissionsregler
Betalning vid permissioner
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten
ingen patientavgift.

Resdag
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.

Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar
mellan kl 00.00 och kl 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset.
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Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar.
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

Anhörigförmåner
När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning
ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten.
Specialistvården ska ha initierats av regionen.
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Intygsavgifter
Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att
få ett intyg.
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Moms på intyg
Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens
tjänster ska påföras moms. Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta
som grund för tredje persons beslut ska påföras moms. Det gäller också de intyg som ligger
till grund för tredje persons ställningstagande och som inte primärt är till för att skydda den
enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling.
Det gäller t.ex:
 Rättsintyg
 Intyg till försäkringsbolag
 Intyg om hälsotillstånd
 Körkortsintyg inklusive drogintyg
 Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering
 Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan
 Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola,
parkeringstillstånd
 Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på
höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc.
Exempel på momsfria tjänster:
 LVM-intyg
 LVU-intyg

Avgiftsfria intyg





Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller
enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria.
Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad.
Adoptionsintyg
Färdtjänstintyg

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län.

Intygsavgifter* A, B och C
Intyg
A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller
journaluppgift.

Exkl moms
248:-

Inkl moms
310:-

27

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla
prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl
prover, LVM-intyg

784:-

980:-

C. Intyg av omfattande karaktär som kräver
kvalificerade undersökningar och/eller röntgen,
t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg,
invaliditetsintyg.

1.224:-

1.530:-

Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 984:-/tim

1.230:-/tim

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex
med kvalitetsjusterade löner)

Intygsavgifter enligt författning
Intyg

Avgift

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål
Taxa med moms
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning
Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL
(SFS 1984:908)

Patientavgift

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584)

0:-

Körkortsintyg
Intyg
De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av
Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria.
Patienten är känd för vårdpersonalen och det
behövs oftast endast journalinformation när intyget
skrivs. Om särskild undersökning krävs tas
patientavgift ut för besöket.

Exkl moms

Inkl moms

0:-

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45årsintygen eller de intyg som krävs av
Transportstyrelsen pga missbruk.
Intyg för behörighet till C- och D-körkort.

784:-

980:-

1.224:-

1.530:-

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort
Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan
utlämnande av intyget.
Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla
körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få
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körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet
(Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6
analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och
läkarbesök.
Taxa för kompletterande provtagningar utöver de 46 godkända som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller
(ej frikortsgrundande).
Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan
utlämnande av intyget.
! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje
intygstillfälle.
Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut
om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser.

1.224:-

1.530:-

Om någon analys visar sig vara positiv och därför
måste verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får
den enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280
kr, betala provtagningstaxa 100 kr (ej
frikortsgrundande).
Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan
utlämnande av intyget.
! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje
intygstillfälle.
Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C

Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper
Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få
tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett
särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a §
tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen).
Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket.

Sjukskrivning
Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten,
arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team:
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Avgifter för intyg och möten sjukskrivningsprocessen
Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg, intyg baserat på telefonsamtal kostar
100 kr. Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften.

Läkarutlåtande och intyg
Läkarutlåtande

Exkl Inkl
moms moms

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten
(inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*) i syfte att söka
aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte
debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig
patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för
intygets utfärdande.
*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat
EU-medlemsland.
OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära
ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till
region/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 1977:27).
Förfrågan (skriftligt) om medicinskt läkarutlåtande från
Arbetsförmedlingen eller förfrågan om läkarutlåtande från
kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda Arvode tas ut. Faktura skickas
till Arbetsförmedling eller kommunens socialtjänst. Om intyget kräver
särskild undersökning tas ingen patientavgift ut eftersom besöket räknas in i
arvodet.

-

-

4.500:-

5.625:-

2.200:-

2.750:-

OBS! Vid fakturering Arbetsförmedlingen ska det ärendenummer anges
som står i förfrågningsunderlaget. Personnummer ska inte anges på
underlaget.
Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg)
Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i
ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C.
Avstämningsmöte – när läkare medverkar
När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35
gäller att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan.
Patientavgift tas inte ut.

Exkl
moms

750:-

Inkl
moms

938:-

Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och
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betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar
Försäkringskassan om tolkbehov finns.

Trepartsmöte med extern aktör - utan Försäkringskassan
Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och extern aktör, exempelvis arbetsgivare,
arbetsförmedling eller socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att initiera och planera
insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden.
Extern aktör kan initiera, dock inte kräva, ett trepartsmöte med vården.
Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte ut.

Rehabkoordinator
Görs som en del av vård och behandling för att följa upp/planera insatser under
sjukskrivningen exempelvis via kartläggande eller stödjande samtal.
För bokade besök hos rehabkoordinator debiteras vanlig patientavgift.

Samordnad individuell plan (SIP)
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §)
som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av
stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet
mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst
tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården
eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut.

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och
anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B (exkl moms).
Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då intygstaxa B (inkl moms)
för besök + intyg.
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett
intyg.
Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras vanlig patientavgift som vid
sjukvårdande behandling.

PR-team®
Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas
endast en avgift ut.
Se regler för teambesök ”patientavgifter i vården/förtydligande om patientavgifter”
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Journal- och röntgenkopior
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia
gäller att:




Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med post. Det bör ske
med rekommenderad post för att försäkra sig om att utskriften inte kommer till fel
person, det finns dock inget lagkrav som stödjer att de måste rekommenderas.
Se hela regelverket om utlämnande av patientuppgifter i regionens
dokumentationshandbok.

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är
undantaget från momslagen.
Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar.
Kostnad








1-9 kopior: 0:10 kopior: 50:Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st
Röntgenfilm på CD-skiva: 300:Kopia av ljudband: 120:-/st
Kopia av video/DVD: 600:-/st
Ultraljudsbild: 50:-/st

Exempel:
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas
mot faktura.
Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet
med patientjournallagen och sekretesslagen.

Avgiftsfria journalkopior
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal)
på mottagningen.
Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är
avgiftsfria oavsett antal.
Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare
med vårdavtal eller hos regionssansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller
även företagshälsovården i länet.
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Vaccinationer
Patienten betalar vanlig patientavgift + vaccinpris hos både primärvård och specialistläkare.
Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta gäller även icke länsbor och
asylsökande. För ej folkbokförda utlänningar/turister gäller debitering enligt fasta prislistan:
sjukvårdande behandling + vaccinpris. Vaccinationsavgifter är inte högkostnadsgrundande.
Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten
också betala vanlig patientavgift.
Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med hälsoundersökning
är avgiftsfria.
Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor
eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer på barn utföras och då
är kostnaden enligt prislista + patientavgift även för barn.
För aktuella vaccinpriser se 1177: https://www.1177.se/jonkopings-lan/sa-fungerarvarden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-jonkopings-lan/

Vaccinpriser
Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas
hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin.

Incidenter med risk för blodsmitta
Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller
immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten.

Vaccination mot influensa och pneumokocker
Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller
patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt
riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21.
Pneumokockvaccinet enligt gällande föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i
vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år.

Gratis vaccination av barn med särskild risk
Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot
Hepatit B.
I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri
Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder
bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer
ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt.
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Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis
vaccination mot pneumokocker.
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen
(SML)
Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för att förebygga att ingen avbryter
behandlingen för tidigt. Det tas inte ut några patientavgifter för provtagning, undersökning,
vård, behandling och läkemedel avseende smittsamma sjukdomar som lyder under
smittskyddslagen (SmL 2004:168 7 kap 2§). Det är endast de besök som läkare bedömer
minska risken för smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För efterföljande
kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder som avser att följa upp huruvida patienten
fortfarande smittar och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som getts. För
behandling av komplikationer betalas vanlig patientavgift. Kostnadsfrihet för läkemedel gäller
de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på smittspridningen.
Slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska fortfarande betalas av patienten.
Detta gäller för personer som är inskriven i svensk försäkringskassa, asylsökande, personer
som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd, EU-medborgare och utländska patienter.
För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga betalas vanlig patientavgift.
Se mer info på infektionsavd hemsida ”kostnadsfria besök”:
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=46279&childId=20806#copy

Förteckning över sjukdomar som omfattas av
smittskyddslagen
Allmänfarliga sjukdomar
•Campylobacterinfektion
•Coronavirus
•Difteri
•Ebola
•Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
•Fågelinfluensa (H5N1)
•Giardiainfektion
•Gonorré
•Hepatit A, B, C, D, E
•Hivinfektion
•HTLV I eller II
•Klamydiainfektion
•Kolera
•Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
•Mjältbrand
•Paratyfoidfeber
•Pest
•Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
•Polio
•Rabies
•Salmonellainfektion
•Shigellainfektion
•Smittkoppor
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•Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
•Syfilis
•Tuberkulos
•Tyfoidfeber
•Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber
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Avgiftsfria besök och åtgärder
Besök/åtgärd
Adoptionsintyg
Amningsmottagning
Anhållna, häktade eller
intagna vid
kriminalvårdsanstalt
Antabusbehandling

Barn och ungdomar

Barnhälsovård
Barnmisshandel
BB hemvård
Dialysbehandling
Donatorer, kontrollbesök för
organdonatorer
Dödsbevis
Färdtjänstintyg

Kommentar
Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad
gäller hälsoundersökning och eventuell lungröntgen.
Besök gällande problem vid amning är avgiftsfria
Öppenvårdsbesök (SFS 2010:611)

Barn och ungdomar under 20 år har fri öppen sjukvård, inkl
tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig
sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra
ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även
barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt
asylsökande.
Besök inom barn- och ungdomspsykiatri.
Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara
avgiftsfritt.
Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel
Soc tjänstlag, § 71, (SFS 2001:453)
Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt.

Konstaterande av dödsfall

Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri
vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av
behandlande gynekolog.
Graviditetsdiabetes
Besök gällande graviditetsdiabetes är avgiftsfria
Gynekologisk cellprovtagning Avgiftsfritt från 1 januari 2018
HIV-smittade som fått
infektion genom blod eller
(SFS 1993:332)
blodprodukter
Klinisk läkemedelsprövning
Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in
vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker,
psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild
undersökning krävs)
Körkortsintyg vid sjukdom
Förlossningsskada

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in
vid missbruk.
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Konsultbesök

Kvinnohälsovård
Lärcaféer
Mammografi
Medicinhämtare/Depotinjektioner
Pallliativ vård.
Hemsjukvårdsbesök av läkare
eller annan vårdpersonal för
patienter i palliativ vård
Preventivmedels- och
abortrådgivning.
Insättning av spiral,
P-spruta

Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret
kvarstår hos den remitterande vårdgivaren.
Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV
Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök,
därför är deltagande i lärcaféer avgiftsfritt.
Avgiftsfritt från och med 1 juli 2018
Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel.
Med palliativ vård menas vård åt patient med symptomgivande
sjukdom med en begränsad förväntad överlevnad, oftast upp
till sex månader och där kurativ vård inte längre är möjlig.
(SFS 2010:1218)
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan.

Själva tobaksanvänjningen är avgiftsfri, eventuella recept
debiteras som vanlig receptförskrivning.
Tvångsvård
Allmän sluten psykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk slutenvård
Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6
Vissa öppenvårdsbesök inom
mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra
psykiatrin
en meningsfull behandling.
Det ska inte tas ut några patientavgifter för provtagning,
undersökning, vård, behandling och läkemedel avseende
smittsamma sjukdomar som lyder under smittskyddslagen. Det
är endast de besök som läkare bedömer minska risken för
smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För
efterföljande kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder
Vård enligt smittskyddslag
som avser att följa upp huruvida patienten fortfarande smittar
och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som
getts.
Tobaksavvänjning

Vårdintyg för sluten
psykiatrisk vård
Öppen sjukvård för
regionanställda

(ev. slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska
dock fortfarande betalas av patienten)
Vårdintygsbedömning - patienter som behöver
läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om
psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för
öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av
högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir

38

skattepliktig.
Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll,
vaccinationer eller läkemedel).
Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt
hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.
För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i
annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på
hemlandstingets vårdinrättningar.

Öppen sjukvård för personer
85 år och äldre

Övre luftvägsinfektion

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller
annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen
patientavgiften.
Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även
receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i
högkostnadsskyddet får inte tas ut för patienter som är 85 år
eller äldre.
Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får
antibiotika har hen vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök
inom fem dagar.
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket
och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid
tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till
avgiftsfrihet.
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Patientavgifter för tandvård som ingår i
hälso- och sjukvård
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 23 år (från 1 januari 2019).
Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg.
Sjukvårdstaxans regler gäller:








Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk.
Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig
omvårdnad i dagliga livet.
Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3,
samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §.
Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar
som medfört funktionshinder.
Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.
Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning.
Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs.

Patientavgifter
Vårdgivare

Patientavgift

Tandläkare inom allmäntandvård

250:-

Tandläkare inom specialisttandvård

250:-

Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist

250:-

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande.
Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift.
Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt.
Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och ska
registreras i eFrikort. Vid besök hos folktandvården registreras besöksavgiften automatiskt via
T4. Privata vårdgivare som har avtal med eFrikort registrerar besöksavgiften i
webbapplikationen. Privata vårdgivare som inte har avtal skriver ut kvitto till patienten som
får besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns
vårdmottagningar som har tillgång till eFrikort.
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Patientavgifter ögonsjukvård
Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett
”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och
samma besökstillfälle
Åtgärd
a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av
synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller
efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk.
b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök

Avgift
250
250

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är
involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion.

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt
och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist
Åtgärd
a. Synfältsundersökning - ssk/optiker
b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk
c. Fluo (röntgen) - ssk
d. Diabetesfoto - ssk/optiker
e. SLO - usk/ssk/optiker
f. Makulabesök - ssk/optiker

Avgift
250
250
250
250
250
250

Som ovan i kombination med läkarbesök
Åtgärd
Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök
Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker
Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök

Avgift
2*250
2*250
2*250
2*250
2*250

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår
av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma
dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som
enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”.
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Patientavgifter, debiteringar och regelverk vård av personer från andra länder
(fullständigt regelverk för rätten till vård för asylsökande och flyktingar finns här:
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/154b5110-cb34-4e27-9014-313479bedd17)

Asylsökande
Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande.
Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor.
Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket.
Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och
med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna.
Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå
(tandvård som inte kan anstå från 18 år), mödrahälsovård, förlossningsvård,
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.
I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift.

Vem är asylsökande?
Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort.
Kortets nummer (dossiernr) anges alltid i Cosmic eller på kvitton och annat
debiteringsunderlag. Ersättning för vården sker på vanligt sätt till enheterna via registrering i
Cosmic eller för privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen på Regionens
Hus.
Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (010-485 89 37
eller 0771-235 235).

Patientavgifter för asylsökande inom primärvård
Frikortsförmån gäller inte.
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling
Telefonrecept

50:25:25:-
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Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård
Vid första besök med remiss från primärvården:
Läkarbesök
Akuta remissbesök
Sjukvårdande behandling
Telefonrecept
Tolk*

50:0:25:25:-

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta
är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska
emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat
tolktillfälle + patientavgiften.
Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare:
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

50:25:-

Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården:
Akutmottagningen eller ambulans ”vård på plats”
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

250:250:250:-

Sjukhusvård
Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus (inläggning/sluten vård).

Debiteringsrutiner
Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen
på Regionens Hus eller så regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende
på vårdgivarens ekonomisystem).
Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift
räknas bort.
Läkarbesök i primärvård och
länssjukvård
Besök hos annan vårdgivare
Hjälpmedel

2.275 kr* - 50 kr = 2.225 kr
830 kr* - 25 kr = 805 kr
Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet
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Tolk
Hälsoundersökningar

debiteras regionen
415 kronor per tillfälle
2.175 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk)
utförda under 2020 **

*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.
** Ersättning från migrationsverket regleras varje år

Övriga flyktinggrupper
Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård
och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där
enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och
sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för
asylsökande.
Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till
Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en
avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket på samma sätt som för
asylsökande.
För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som ännu ej blivit kommunplacerade, gäller
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor
som för övriga länsbor.
För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för
länsbor.
Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de
får vård.

EU/EES-länder
EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland),
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Sverige, Schweiz (EES-avtal gäller), Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.
För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet.
För Storbritannien som nu har genomfört Brexit finns samarbetsavtal med EU. Brittiska
medborgare från Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (omfattar även
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Skottland och Wales) har som innan rätt till nödvändig vård precis som de medborgare som
tillhör EU. Dessa samarbetsavtal innebär att det i nuläget finns olika varianter av brittiska s.k
”EHIC-kort”. Det gamla EU-kortet gäller fortfarande förutsatt att kortets giltighetstid gäller,
men det finns även nya kort som utfärdas av brittiska myndigheter. Ett av korten gäller inom
hela EU, ett annat kort gäller endast i specifikt angett land. Exempel på hur dessa kort ser ut
och mer information finns i bilagan ”Utländska patienter” (observera att det precis som innan
även kan finnas provisoriska intyg utfärdade av brittisk myndighet).
Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till
Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress
i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort).
Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige.
När vi debiterar Försäkringskassan för dessa patienter ska kopia på deras EU-kort bifogas.
Det är sidan med "stjärncirkeln" som ska kopieras. Vid osäkerhet, ta kopia på båda sidor. Se
länk hur EU-kortet ser ut i andra länder:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=sv .
Blanketterna E110, E111, E119 och E128 accepteras ej av Försäkringskassan.

EUmedborgare utan EU-kort
Om EU-medborgare utan EU-kort söker vård ska lagen om vård till tillståndslösa inte
tillämpas då det strider mot likställighetsreglerna för EU-medborgare. De s.k EU-migranterna
ingår alltså inte i definitionen "tillståndslösa".
Om en person från annat EU/EESland söker vård och inte har ett EU-kort att visa upp ska de
debiteras hela summan för vården via faktura till sin hemadress. De har sedan möjlighet att i
efterhand kontakta sin motsvarighet till Försäkringskassa i sitt hemland och eventuellt få
tillbaka sina pengar. Denna rutin ska tillämpas på alla EU-medborgare som saknar EU-kort.
EU-medborgare har endast rätt till akut- och nödvändig vård. Planerad vård är de hänvisade
att göra i sitt hemland.

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
Barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får
diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård. Däremot är det
en annan fråga om alla barn ska ha rätt till avgiftsfri vård eller inte.
Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn, och tandvård är också
avgiftsfri för barn. Detta gäller folkbokförda barn och ungdomar under 20 år eller de som kan
påvisa rätt till subventionerad vård. Barn under 18 år med rätt till subvention omfattas
nationellt av samma rättigheter som länsbarn och följer barnhälsovårdens, skolhälsovårdens
och folktandvårdens basprogram.
Asylsökande eller tillståndslösa barn har rätt till sjukvård på samma sätt som länsbarn
kostnadsfritt. Tandvård för asylsökande och tillståndslösa som fyllt 18 år debiteras enligt
gällande tandvårdstaxa.
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Utländska barn och ungdomar under 20 år, som omfattas av sjukvårdskonvention eller EESavtalet, betalar ingen patientavgift för nödvändig vård. Från och med 20-årsdagen gäller
vanlig patientavgift. Försäkringskassan debiteras (enligt prislista för utomlänsvård). Kopia av
EU-kortet bifogas för EES-patienter och ID-handling för konventionspatienter. Om patienten
saknar EU-kort eller inte omfattas av sjukvårdskonvention ska vårdkostnad enligt gällande
prislista för utomlänsvård betalas.
Gäller det övriga utländska medborgare som inte är folkbokförda, t.ex. turister som inte kan
påvisa sin rätt till subventionerad vård i Sverige, så fulldebiteras de vården på samma sätt som
vuxna enligt gällande prislista för utomlänsvård.

Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom regionen
Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid,
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst.






Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder.
Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige
Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar
Adoptivbarn
Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.

Konventionsländer
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel.
Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen.
Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till
Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress
i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort).

Patientavgifter för akut sjukvård för
utländska medborgare
OBS! Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället.

Algeriet

Australien

Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med
försäkringsintyg eller pass. Betalar vanlig patientavgift
för ett akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och
i primärvården. Patienten betalar vanlig
slutenvårdsavgift för akut slutenvård. Resten enligt
DRG-poäng faktureras försäkringskassan. Kopia på
patientens id-handling medsändes till FK.
Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass
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Israel

Québec

eller försäkringsintyg. Betalar vanlig patientavgift för
ett akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i
primärvården. Patienten betalar vanlig slutenvårdsavgift
för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens idhandling medsändes till FK
Konventionen gäller endast vid förlossningsvård.
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig
institution (försäkringskassa). För akut slutenvård
betalar patienten vanlig slutenvårdsavgift. Resten enligt
DRG-poäng faktureras FK.
Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar i
Sverige samt medföljande familjemedlemmar till
sådana betalar som svenskar för sjukvård. ( Vistelsetid
max ett år). Resten enligt regionavtalet (öppen vård)
och DRG-poäng (sluten vård) debiteras
försäkringskassan. Patienten ska uppvisa dels ett
försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i
Sverige och omfattas av den svenska lagstiftningen om
studiestöd.
Förordning (EEG) 883/2004 reglerar rätten till vård i
andra EU/EES-länder. De personer som är försäkrade
enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till vård i
Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp
det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), eller
provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller annat
intyg som ger rätt till vård i Sverige (nödvändig
vård). Reglerna gäller vid tillfälligt besök i Sverige,
samt när vårdbehovet har uppstått under vistelsen här.

Belgien, Bulgarien, Estland,
Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Lettland, Kroatien, Lichtenstein,
Litauen, Luxemburg, Nederländerna,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Patienten betalar vanlig patientavgift för ett akut
Spanien, Tyskland, Ungern,
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i
Österrike.
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EUkort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida).
Saknar patienten EU-kortet, ska hen betala 2.275 kr*
för ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad
vård och 760 kr* för sjukvårdande behandling. Vid
akut slutenvård betalar patienten vanlig
slutenvårdsavgift om hen innehar EU-kortet. Resten
enligt DRG-poäng faktureras FK.
Patienten betalar vanlig patientavgift för ett
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i
primärvården. För akut slutenvård betalar patienten
Danmark, Finland, Island och Norge vanlig slutenvårdsavgift. Resten enligt DRG-poäng
faktureras Försäkringskassan.
Krav: uppgifter om patientens namn och
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fullständiga adress i hemlandet samt en kopia på IDhandling (ID, körkort, pass eller EU-kort)
medsändes till FK
För att ha rätt till nödvändig vård måste brittiska
medborgare kunna uppvisa ett kort (EU-kort eller
EHIC-kort) eller provisoriskt intyg utfärdat av brittiska
myndigheter. Se bilaga ”Lathund utländska patienter”
för bilder på dessa kort.

Patienten betalar 250 kronor för ett akut
Förenade kungariket Storbritannien
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i
och Nordirland (UK) – omfattar även
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa
Skottland och Wales
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EUkort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida).
Saknar patienten EU-kortet, ska hen betala 2.275 kr för
ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad vård
och 830 kr för sjukvårdande behandling. Vid akut
slutenvård betalar patienten 100 kronor/vårddygn om
hen innehar EU-kortet. Resten enligt DRG-poäng
faktureras FK.
Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt
regionavtalet, 2.275 kr* för läkarbesök och 760 kr* för
Övriga länder
sjukvårdande behandling. För akut slutenvård betalar
patienten enligt DRG-prislista.
*Priset justerat i början på året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

Reservnummer (A- respektive C-nr)
Patienter från andra länder har oftast sex siffror i sitt personnummer. Våra vårdsystem
behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. Under dagtid erhålls C-nr/reservnummer
(används när patienten inte kan identifiera sig) hos Kundservice på IT-centrum, telefon 010241 41 41. På kvällar och helger kontaktas receptionen vid länets akutmottagningar. A-nr
(används när patienten kan identifiera sig) kan klinikerna själva erhålla och registrera i
Cosmic.

Utlandssvenskar - definition av utlandssvensk
Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad vård.
Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård.
Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass.
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Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land
Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. De måste styrka sin rätt
till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet (i detta fall gäller inte det svenska EU-kortet
utan ett EU-kort som är utfärdat i det land som personen nu är folkbokförd i).
Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad och kopia på EU-kortet bifogas. Om
patienten inte har EU-kort måste hen betala full avgift enligt öppenvårdsprislistan för
utomlänsvård.
För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte
har detta intyg måste hen betala fullt pris enligt regionprislistan.

Pensionärer som bor i ett EU/EES-land
Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige
har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska EU-kort gäller inte här i Sverige,
de ska uppvisa ett intyg från svenska försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land
Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som länsbor. Rätten
till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är folkbokförd i Sverige. Studenter
som omfattas av svensk socialförsäkring har även rätt till akut- (nödvändig) och planerad
sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har
bedömt att de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan
utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när
de söker sjukvård i Sverige och de betalar då samma avgift som länsbor.
Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast rätt till akut(nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Då krävs EU-kort som är
utfärdat i studielandet.
Studerande i nordiska länder måste kunna lämna uppgifter på fullständig adress i hemlandet
samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort).

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland
Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas.
Patienten betalar 6 x slutenvårdsavgiften för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad
vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller
Andorra
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Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. Vårdregionen svarar för
den resterande kostnaden.
För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad vård måste sökas i
den region där patienten var folkbokförd när hen flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller
utanför EU/EES
Patienten betalar som länsbor för akut sjukvård. Vårdregionen svarar för den resterande
kostnaden.
För planerad sjukvård betalar patienten 600 kronor/besök (6 x slutenvårdsavgift). För
slutenvård är kostnaden 1 000/vårddygn (10 x slutenvårdsavgift).
Denna rättighet gäller bara i den region där patienten var folkbokförd när hen flyttade från
Sverige. Vårdregionen svarar för den resterande kostnaden.

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer
Vissa missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer kan ha rätt till öppen vård till
samma kostnad som länsbor. De kan också ha rätt till sluten vård (akut och planerad) till den
högsta slutenvårdsavgiften för länsbor (vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden).
Förutsättningen är dock att dessa personer fortfarande tillhör Svensk Försäkringskassa, och
detta måste kontrolleras med FK. I annat fall går dessa som enligt texten ovan
("Utlandssvenskar bosatta ....... utanför EU/EES").

Studerande från EU/EES-land
Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland.
Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EUkortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Därefter
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden.

Studerande från icke EU/EES-land
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha ett
uppehållstillstånd. I och med att ett uppehållstillstånd sträcker sig över ett år så har man rätt
att bli folkbokförd i Sverige och erhålla de fyra sista siffrorna i personnumret. Regionen har
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. Att bli folkbokförd är dock något
personen själv ansöker om hos Skatteverket, det är inget som sker automatiskt.

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat
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Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från andra EU/EESstater, använder sitt EU-kort. De kan också ha ett samordningsnr pga skatteinbetalning, och
detta kan även betyda att de tillhör svensk försäkringskassa (FK). FK betalar i så fall
ersättning till regionen för både nödvändig och planerad vård för denna kategori patienter som
inte är bosatta i Sverige. Personen kan ha ett svenskt arbetsgivarintyg som utfärdats av
arbetsgivaren men måste även ha intyget ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för
personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Samordningsnummer behöver alltså
inte betyda att de har rätt till vård, intyg måste finnas, kontakta FK för kontroll.
Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i regionen.

Samordningsnummer
Om en person ska vistas kortare tid i Sverige än ett år får personen ett kortare
uppehållstillstånd och eventuellt ett samordningsnummer (ett måste för att personen t ex ska
kunna betala skatt). Ett exempel på ett samordningsnummer kan vara följande: 19521075xxxx om personen är född 15:e okt 1952 (talet 60 läggs till på födelsedatum, 60+15, i detta
fall 75). Samordningsnummer behöver inte betyda att de har rätt till vård, Försäkringskassan
måste kontaktas för att kontrollera om de tillhör svensk försäkringskassa eller inte.
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100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Åtgärd
/Tillstånd

Typ av behandling

Arvode 2022 Referens 2022
i kronor
pris

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande
åtgärder
101
103
103H1
103S
103SH
107
107S
107SH
108
108SL
108S
111
112
113
114

Basundersökning, utförd av tandläkare
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
Basundersökning, utförd av tandhygienist
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning,
utförd av tandhygienist
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad
kariesutredning, utförd av tandhygienist

1 040
390
705
500
730
1 110
1 670
2 085
1 805
2 480
2 665
765

900
390
390
500
500
1 110
1 670
1 670
1 805
2 665
2 665
690

985
290

895
290

550

550

980

980

1 900

1 900

60

60

100
850
1 300
550
875
540
1 015
1 035
1 720
205
355
350
535

100
850
1 300
550
875
540
1 015
1 035
1 720
205
355
350
535

1 035
1 310
1 335
1 770
1 635
2 415
1 935
2 845

1 035
1 310
1 335
1 770
1 635
2 415
1 935
2 845

Konsultationsåtgärder för tandläkare med bevis om
specialistkompetens
115S
116S

Konsultation specialisttandvård (Kan användas endast av
tandläkare med bevis om specialistkompetens)
Konsultation specialisttandvård, omfattande (Kan användas
endast av tandläkare med bevis om specialistkompetens)

Åtgärder för berättigad röntgenundersökning
121
121S
123
123S
124
124S
125
125S
126
126S
127
127S
128
128S

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en
tandposition
Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en
tandposition
Röntgenundersökning, helstatus
Röntgenundersökning, helstatus
Panoramaröntgenundersökning
Panoramaröntgenundersökning
Röntgenundersökning, extraoral
Röntgenundersökning, extraoral
Röntgenundersökning, omfattande
Röntgenundersökning, omfattande
Röntgenundersökning, delstatus
Röntgenundersökning, delstatus
Röntgenundersökning, större delstatus
Röntgenundersökning, större delstatus

Åtgärder för berättigad tomografiundersökning
131
131S
132
132S
133
133S
134
134S

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3
Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3
Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus
Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus
Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder
Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik
141
142
161
162
163
163S
164

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering
Digitala studiemodeller för behandlingsplanering
Salivsekretionsmätning
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
Biopsi
Biopsi
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

615
445
655
400
1 100
1 340
675

615
445
655
400
1 100
1 340
675

450
845
185
365
290

450
845
185
365
290

555

555

865

865

425
535
800
1 015
1 180
1 510
1 765
2 255

425
535
800
1 015
1 180
1 510
1 765
2 255

450

450

180
1 125
2 295
520
1 060
455
1 175

180
1 125
2 295
520
1 060
455
1 175

555

555

755

755

785

555

1 085

1 085

1 926

1 935

1 630

1 630

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärd
/Tillstånd
201
204
205
206
207
208
209

Typ av behandling
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
Profylaxskena, per skena
Fluorbehandling, kortare behandlingstid
Fluorbehandling
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt
tidskrävande

300 sjukdomsbehandlande / Smärtstillande åtgärder
Åtgärd
/Tillstånd
301
301S
302
302S
303
303S
304
304S
311
312
313
313S
314
314S
321
322
341
341S
341H1
342
342S
343

Typ av behandling
Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
Sjukdoms- eller smärtbehandling
Sjukdoms- eller smärtbehandling
Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar
eller problem
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
Beteendemedicinsk behandling
Beteendemedicinsk behandling
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
Stegvis excavering
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre
omfattande
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre
omfattande
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre
omfattande
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
omfattande
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
omfattande
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt
tidskrävande

343S
362

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt
tidskrävande
Lustgassedering, per gång

4 290
865

4 290
865

1 115
1 420
0
1 585
2 025
1 585
2 025
445
565

1 115
1 420
0
1 585
2 025
1 585
2 025
445
565

3 275

3 275

4 100
3 275
4 100
3 275
4 100
4 370
5 470
1 115
1 420
2 160
2 650
4 370
5 520

4 100
3 275
4 100
3 275
4 100
4 370
5 470
1 115
1 420
2 160
2 650
4 370
5 520

1 605

1 605

2 040

2 040

400 Kirurgiska åtgärder
Åtgärd
/Tillstånd

Typ av behandling

401
401S
401
402
402S
402
402S
403
403S

409S

Tanduttagning, en tand
Tanduttagning, en tand
Avlägsnande av hängande led, "Grafisk åtgärd"
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
Tanduttagning, enkel
Tanduttagning, enkel
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant
och/eller annan vävnad
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant
och/eller annan vävnad
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera rötter
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera rötter
Kirurgiskt avlägsnande av vävnad
Kirurgiskt avlägsnande av vävnad
Omfattande dentoalveolär kirurgi
Omfattande dentoalveolär kirurgi
Tanduttagning, övertalig tand
Tanduttagning, övertalig tand
Övrig kirurgi eller plastik
Övrig kirurgi eller plastik
Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med
parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med
parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under
samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

870

870

410S

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under
samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 140

1 140

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

2 945

2 945

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

3 295

3 295

421S
422
422S

4 490
1 580
1 905

4 070
1 580
1 905

4 795

4 795

423S

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre
implantat
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre
implantat

6 490

5 935

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1 770

1 770

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi

404
404S
404
404S
404
404S
405
405S
406
406S
407
407S
408
408S
409

Implantatkirurgiska åtgärder

423

2 155

2 155

6 635

6 635

425S

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler
implantat.
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler
implantat.

8 785

8 015

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 365

2 365

426S
427
427S
428
428S
429
429S

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
Kirurgiskt avlägsnande av implantat
Kirurgiskt avlägsnande av implantat

2 915
4 175
5 170
5 040
5 925
4 115
5 105

2 915
4 175
5 170
5 040
5 925
4 115
5 105

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband
med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation
i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

1 590

1 590

2 030

2 030

2 650

2 650

3 090

3 090

1 975

1 975

2 305
1 075
1 380
195
250

2 305
1 075
1 380
195
250

1 900

1 900

2 060

2 060

1 280

1 280

1 390
785
1 005
3 410
4 525

1 390
785
1 005
3 410
4 525

4 715

4 715

6 210

6 210

3 590

3 590

424S
425

430S

431

431S
432
432S
435
435S
436
436S

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband
med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation
i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per
kvadrant, tilläggsåtgärd
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per
kvadrant, tilläggsåtgärd
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd
Avlägsnande av ett implantat
Avlägsnande av ett implantat
Avlägsnande av ett implantat, enkel
Avlägsnande av ett implantat, enkel

Parodontalkirurgiska åtgärder

452S

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller
emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller
emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial,
tilläggsåtgärd
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial,
tilläggsåtgärd
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd
Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3
Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande
parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande
parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall
tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

446
446S
447
447S
448
448S
451
451S
452

453S

454

454S

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall
tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall
tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande
kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall
tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande
kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 760

4 760

4 715

4 715

6 210

6 210

340

340

3 565
4 360
4 295
5 275
5 390
6 645
5 875
7 235
950
1 190
840
1 055
845
1 060
1 230
1 555

3 565
4 360
4 295
5 275
5 390
6 645
5 875
7 235
950
1 190
840
1 055
845
1 060
1 230
1 555

3 840
4 820
5 720

3 840
4 820
4 820

1 080

1 080

1 350

1 350

3 675

3 675

5 000

5 000

3 675

3 675

5 000
5 845
6 990

5 000
5 845
6 990

1 305

2 205

2 205

2 205

Övriga åtgärder
480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

500 Rotbehandling
Åtgärd
/Tillstånd
501
501S
502
502S
503
503S
504
504S
520
520S
521
521S
522
522S
523
523S
541
541S
541SH
542
542S

Typ av behandling
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
Akut endodontisk behandling, annan behandlare
Akut endodontisk behandling, annan behandlare
Akut trepanation och kavumextirpation
Akut trepanation och kavumextirpation
Komplicerad kanallokalisation
Komplicerad kanallokalisation
Stiftborttagning
Stiftborttagning
Instruktion för apikalkirurgisk behandling
Apikalkirurgisk behandling
Apikalkirurgisk behandling
Apikalkirurgisk behandling
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma
operationstillfälle, tilläggsåtgärd
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma
operationstillfälle, tilläggsåtgärd

600 Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärd
/Tillstånd
601
601S
602
602S
603
603S
604L1
604

Typ av behandling
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena
Reponeringsskena, per skena
Reponeringsskena, per skena
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena

604S
606
606S
607
607S

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena
Motorisk aktivering
Motorisk aktivering
Bettslipning för ocklusal stabilisering
Bettslipning för ocklusal stabilisering

2 640
550
665
785
1 005

2 640
550
665
785
1 005

735
3 865
1 110
3 875
1 340
3 880
940
3 870
1 305
3 875
1 710
3 885
1 910
575

635
635
1 010
1 010
1 240
1 240
815
815
1 195
1 195
1 595
1 595
1 810
575

6 400
7 790
5 000
6 055
3 290
3 950
1 580
1 965
2 285
2 285
2 505
1 955
2 285
3 575
4 235
2 555
2 940
2 555
2 940
3 505
4 165

6 005
7 130
4 665
5 545
3 290
3 950
1 580
1 965
2 285
2 285
2 505
1 955
2 285
3 575
4 235
2 555
2 940
2 555
2 940
3 505
4 165

1 090

1 090

1 255

1 255

1 090

1 090

700 Reparativa åtgärder
Åtgärd
/Tillstånd
701
701
702
702
703
703
704
704
705
705
706
706
707
708

Typ av behandling
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
Inlägg av en yta på framtand eller hörntand
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
Inlägg av två ytor på framtand eller hörntand
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
Inlägg av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
Fyllning av en yta på molar eller premolar
Inlägg av en yta på molar eller premolar
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
Inlägg av två ytor på molar eller premolar
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
Inlägg av tre eller flera ytor på molar eller premolar
Krona i plastiskt material, klinikframställd
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

800 Proetiska åtgärder
I de fall fastsittande protetik utförs i helkeramiskt material
tillkommer en materialkostnad med 200 kronor per led.
Åtgärd
/Tillstånd

Tandstödd protetik
800
800S
801
801S
802
802S
803
803S
804
804
804S
805
805S
806
806S
807
807S
807
807S
808
808S
809
809S
809

Permanent tandstödd krona, en per käke
Permanent tandstödd krona, en per käke
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
Radikulärförankring vid avtagbar protes
Radikulärförankring vid avtagbar protes
Semipermanent krona eller hängande led, per led
Semipermanent krona eller hängande led, per led
Semipermanent krona eller hängande led, per led
Semipermanent krona eller hängande led, per led
Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led, per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led, per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led, per led

809S

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led, per led

1 255

1 255

605

605

770
1 545
1 985
4 695
5 795
8 115
9 865
5 420
6 405

770
1 545
1 985
4 695
5 795
8 115
9 865
5 420
6 405

3 815

3 815

4 475

4 475

5 370

5 370

6 245
11 380
12 915

6 245
11 380
12 915

12 880

12 880

15 460
100
9 665
12 000
9 665
12 000
7 235
8 440

15 460
100
9 665
12 000
9 665
12 000
7 235
8 440

395
505
1 305
1 525
2 665
3 160
2 030
2 360
3 165
3 710
3 960
4 510

395
505
1 305
1 525
2 665
3 160
2 030
2 360
3 165
3 710
3 960
4 510

6 840

6 840

7 825
3 115

7 825
3 115

Reparation av tandstödd protetik
811
811S
812
812S
813
813S
814
814S
815
815S

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk
konstruktion, per stöd
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk
konstruktion, per stöd
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
Broreparation med tandteknisk insats
Broreparation med tandteknisk insats
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
Sadelkrona
Sadelkrona

Avtagbar protetik
822
822S
823
823S
824
824S
825
825S
826
827
827S
828
828S
829
829S

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till
tre tänder
Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till
tre tänder
Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra
eller fler tänder
Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra
eller fler tänder
Partiell protes med gjutet metallskelett, klammerförankrad
Partiell protes med gjutet metallskelett, klammerförankrad
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras
med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras
med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
Attachments, per styck
Hel underkäksprotes
Hel underkäksprotes
Hel överkäksprotes
Hel överkäksprotes
Immediatprotes, hel käke
Immediatprotes, hel käke

Reparation av avtagbar protetik
831
831S
832
832S
833
833S
834
834S
835
835S
836
836S
837
837S
839

Justering av avtagbar protes
Justering av avtagbar protes
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
Rebasering av protes
Rebasering av protes
Lagning av protes där avtryck krävs
Lagning av protes där avtryck krävs
Rebasering och lagning av protes
Rebasering och lagning av protes
Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av
ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes.
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av
ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes.
Inmontering av förankringselement

839S

Inmontering av förankringselement

3 660

3 660

2 025
2 465

2 025
2 465

4 585

4 585

5 350
4 130
4 895

5 350
4 130
4 895

575

575

740

740

9 345
11 610
7 200
8 800
2 285
2 285
2 505

8 445
9 770
6 550
7 545
2 285
2 285
2 505

2 230

2 230

2 560

2 560

2 230

2 230

2 560

2 560

560

560

1 580

1 580

1 800

1 800

1 580

1 580

1 800

1 800

505
1 315

505
1 315

1 120
33 045
36 350
35 085
38 390
36 660
39 970
31 960
34 940

1 120
33 045
36 350
35 085
38 390
36 660
39 970
31 960
34 940

Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av
käkfunktionsstörning eller av bettavvikelse
845
845S
846
846S
847
847S
848
848S

Ocklusionskorrigerande bettslipning
Ocklusionskorrigerande bettslipning
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal
platsberedning eller bettstabilisering
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal
platsberedning eller bettstabilisering
Klammerplåt
Klammerplåt
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med
fyllningsmaterial, per tandposition
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med
fyllningsmaterial, per tandposition

Implantatprotetiska åtgärder
850
850S
852
852S
853
853
853S
854
854S
854
854S
855
856
856S
856
856S
857
858
859
861
861S
862
862S
863
863S
865
865S

Implantatstödd krona, en per käke
Implantatstödd krona, en per käke
Implantatstödd krona, flera i samma käke
Implantatstödd krona, flera i samma käke
Hängande led vid implantatstödd bro
Hängande led vid implantatstödd bro
Hängande led vid implantatstödd bro
Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per
led
Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per
led
Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per
led
Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per
led
Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent
implantatstödd krona, per implantat
Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona
eller hängande led, per led
Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona
eller hängande led, per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led
på implantat, per led
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led
på implantat, per led
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär
laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat
Distans inklusive distansskruv, per styck
Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat
implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat
Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat
Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat
Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat
Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat
Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat
Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat
Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Täckprotes på implantat

871S
872
872S

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller
implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal
implantat
Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller
implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal
implantat
Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat
Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

23 040

23 040

873S
874
874S
875
875S
876
876S

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler
Tillägg för alveolarbar på 2 implantat
Tillägg för alveolarbar på 2 implantat
Tillägg för alveolarbar på 3 implantat
Tillägg för alveolarbar på 3 implantat
Tillägg för alveolarbar på 4 implantat
Tillägg för alveolarbar på 4 implantat
Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och
förankringselement
Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och
förankringselement
Förankringselement täckprotes, per styck

25 395
4 565
4 895
5 380
5 710
7 165
7 495

25 395
4 565
4 895
5 380
5 710
7 165
7 495

14 985

14 985

17 345
295

17 345
295

1 160

1 160

1 485

1 485

3 125

3 125

3 400

3 400

7 655

7 655

8 365
185
385
345

8 365
185
385
345

1 120

1 120

1 450

1 450

1 175

1 175

1 500

1 500

1 480

1 480

1 920

1 920

1 595

1 595

2 030

2 030

871

877
877S
878

18 085

18 085

20 445
20 385
22 745

20 445
20 385
22 745

Reparation av implantatstödd protetik
881
881S
883
883S
884
884S
888
889
892
893
893S
894
894S
895
895S
896
896S

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre
omfattande
Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre
omfattande
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med
tandteknisk insats
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med
tandteknisk insats
Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande
tandteknisk insats krävs
Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande
tandteknisk insats krävs
Fästskruv/broskruv, per styck
Distansskruv, per styck
Läkdistans, per styck
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt
ett till tre implantat
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt
ett till tre implantat
Återmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt
ett till tre implantat
Återmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt
ett till tre implantat
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt
fyra eller fler implantat
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt
fyra eller fler implantat
Återmontering av implantatstödda konstruktioner på
sammanlagt fyra eller fler implantat
Återmontering av implantatstödda konstruktioner på
sammanlagt fyra eller fler implantat

900 Tandreglering

Åtgärd
/Tillstånd
900
900S
901
901S
902
902S
903
903S
904
904S

Typ av behandling
Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1år till 1,5 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1år till 1,5 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

9 405
11 955
14 115
17 955
17 560
22 490
20 690
26 605
25 635
33 105

9 405
11 955
14 115
17 955
17 560
22 490
20 690
26 605
25 635
33 105

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

19 910

19 910

905S
906
906S
907
907S
908
908S

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

25 045
23 355
29 575
26 795
34 110
32 270
41 295

25 045
23 355
29 575
26 795
34 110
32 270
41 295

6 385

1 240

7 790

1 240

6 385

1 595

7 790

1 595

7 820

4 665

9 340

5 545

10 660

6 950

12 925

8 050

7 820

2 285

900 Utbytesåtgärder
Åtgärd
/Tillstånd

Typ av behandling

Utbytesåtgärd krona
921
921S
922
922S

Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning,
fram- eller hörntand
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning,
fram- eller hörntand
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning,
molar eller premolar
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning,
molar eller premolar

Utbytesåtgärd implantat i entandslucka

926S

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk
del/implantatoperation.
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk
del/implantatoperation.
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk
del/implantatstödd krona.
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk
del/implantatstödd krona.

928

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som
utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation.

925

925S

926

928S

929

929S

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som
utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation.
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona.
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona.

9 340

2 505

10 660

4 664

12 925

5 545

11 430

11 615

13 400

13 595

6 840

6 950

7 935

8 050

Utbytesåtgärd ortodontisk slutning av entandslucka
940
940S

941

941S

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro.
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro.
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på.
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på.
* Priset på respektive utbytesåtgärd tandreglering beror på
omfattningen av den tandregleringsbehandling som krävs.
Utifrån omfattningen väljs lämpligt pris enligt åtgärderna 900908. Lämpligt pris skrivs in manuellt.

Öppenvårdstaxa
951
952
953
954 10
954 20
954 50
954100
955
956
957
958
961
962
963

Behandling tandhygienist/tandsköterska. Per besök
Behandling allmäntandläkare. Per besök
Besöksavgift Specialisttandläkare
Beräkning högkostnadsskydd
Beräkning högkostnadsskydd
Beräkning högkostnadsskydd
Beräkning högkostnadsskydd
Frikort hygienist
Frikort tandläkare
Fribesök följeslagare
Fribesök annan avdelning
Uteblivande tandhygienist/tandsköterska
Uteblivande allmäntandläkare
Uteblivande specialist tdl

250
250
250
10
20
50
100

250
250
250

Egenavgifter och bidrag 2022 hjälpmedelsområdet

Hörsel
Område

Egenavgift

Hörapparat

Hörapparat/ljudstimulerare

Målgrupp

Speciella regler

0 kr

< 20 år

500 kr

> 20 år

Bidrag ges per
ordinationstillfälle.

Syn
Område

Glasögon kategori I*

Bidrag

Max 800 kr

Målgrupp

Speciella regler

Bidrag ges per
ordinationstillfälle.
Barn som behöver
< 8 år glasögon.

Särskilda regler finns.

Bidrag till glasögon eller
kontaktlinser*

Max 800 kr

8 år < 19 år

Bidrag ges en gång
per 12 mån.

Särskilda regler finns.
Tandemcykel

Max 5000 kr

Barn och vuxna med
svår synnedsättning/
blindhet

Cykeln tillfaller
brukaren. Service och
reparationer bekostas
av brukaren.

* Bidraget dras av på kostnaden för glasögonen. Optikern/glasögonbutiken registrerar bidraget i
webSESAM och skickar orginalrecept/kvitto och faktura till:
Region Jönköpings län
Fakturaenheten
Box 1024
551 11 Jönköping

Rörelse
Område

Bidrag

Bilanpassning

Personer med
speciella behov som ej Se särskilda regler
Max 3/4 basbelopp
ingår i FK:s regler för
länk
bilstöd

Trehjulig cykel

500 kr (egenavgift)

Trehjulig cykel

50% av cykelns
inköpspris, inkl
tillbehör inkl moms

Däck och slang till drivhjul på
manuell rullstol

Eget ansvar

Målgrupp

< 20 år eller t o m 20"
hjulstorlek

Speciella regler

Avgift per cykel.
Cykeln ägs av
huvudmannen och
skall lämnas tillbaka
när den ej längre
används.

Cykeln tillfaller
> 20 år eller > 20" brukaren. Service och
hjulstorlek reparationer bekostas
av brukaren.

Person med manuell
rullstol

Personen
rekommenderas
vända sig till
konsument
marknaden. HMC
erbjuder byte till
självkostnadspris.

Träning, vård och behandling
Område

Avgift

Målgrupp

Speciella regler

CPAP

150 kr/mån

Personer med
obstruktivt
sömnapnésyndrom

*

Kompressionsstrumpa,
standard**

170 kr/ uttag
Se särskilda regler

Bidrag ges till max 4
eller 8 par/år
beroende på
kompressionsgrad

Se särskilda regler

*

Kompressionsstrumpa,
måttbeställd

240 kr/ uttag

Kompressionsutrustning

150 kr/mån

UVB-lampa

150 kr/mån

*

150 kr/mån

Smärtlindring

300 kr/tillfälle

Smärtlindring vid
förlossning/graviditet

TENS

* Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1.800 kr per 12-månaders period.
** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln
och är egenansvar.

Hårersättning
Område

Bidrag/år

Målgrupp

Förskrivning gäller

Hårersättning

max 8
moms

000 kr inkl.

Permanent håravfall

5 år

Hårersättning

max 8
moms

000 kr inkl.

Tillfälligt håravfall

1 år

Tatuering

max 8
moms

000 kr inkl.

Permanent håravfall
2 * max 8000 kr

5 år

Tatuering

-

Tillfälligt håravfall

-

Ortopediska skor
Område

Egenavgift

Målgrupp

Speciella regler

Ortopediska skor, stövlar och
kängor

50% av totalpris,
max 600 kr

< 20 år

Ortopediska skor

50% av totalpris,
max 1000 kr

> 20 år

Ortopediska kängor och
stövlar

50% av totalpris,
max 1100 kr

> 20 år

Skoändringar

150 kr/sko

Bidrag lämnas till max
4 ändringar per år

RA-toffel

50% av totalpris,
max 700 kr

Bidrag lämnas till max
4 par per år

Bidrag lämnas till max
4 par per år

Egenavgift för skor är inte högkostnadsgrundande.

Ortoser
Område

Egenavgift

Ortos, nack, hals och bål

250 kr per
utprovad ortos *

> 20 år Se särskilda regler

Ortos, övre och nedre

250 kr per
utprovad ortos *

> 20 år

Ortos, tumme

100 kr per
utprovad ortos *

> 20 år

Ortos, fingrar

100 kr per
utprovad ortos *

> 20 år

Ortos

Målgrupp

0 kr

Speciella regler

Se särskilda regler

< 20 år

* Endast en egenavgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl se särskilda regler.
Egenavgift tas ut även för inneliggande patienter om hjälpmedlet tas med vid utskrivning. Avgift för
ortoser är inte högkostnadsgrundande.
Läs mer: Prislista ortoser

Livsmedel för medicinska ändamål
Ett uttag ska täcka näring för en månads behov.
Område

Egenavgift/ bidrag
Målgrupp
(B)

Samtliga livsmedel för
medicinska ändamål

120 kr/uttag

Speciella regler
< 16 år
Helnutrition

2 060 kr/uttag (1)

> 16 år

= mer än 90% av
energibehovet
Halvnutrition
> 16 år = 50 - 90% av
energibehovet

Näringstillskott och
sondnäring (enteral nutrition) 1 030 kr /uttag (1)

Tilläggsnutrition =
> 16 år mindre än 50% av
energibehovet

412 kr/uttag (1)
300 kr/uttag
Proteinreducerade livsmedel

Livsmedel för
spannmålsallergi

50% av verklig
kostnad
300 kr/uttag

Specialnutrition

>19 år
16-19 år

50% av verklig
kostnad
300 kr/uttag

Livsmedel vid medfödda
metabola sjukdomar

16-19 år

>19 år
16-19 år

Avgift efter behov,
hel-, halv- eller
tilläggsnutrition (1)
50% av verklig
kostnad

>19 år
>19 år

90 kr/mån (B) (2)

2 - 5 år

160 kr/mån (B) (2)

6 - 9 år

200 kr/mån (B) (2)

10 - 13 år

250 kr/mån (B) (2)

14 - 19 år

Glutenfria livsmedel

Diagnos celiaki ska
vara verifierad med
biopsi eller
celiakispecifika
antikroppar

(1) Avgiften baseras på konsumentprisindex januari månad de två åren som föregår budgetåret.
(2) Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp och
uppdateras med index. Bidraget betalas ut per kvartal i förväg.
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1. Vision och övergripande mål
1.1 Vision för Region Jönköpings län
För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande mål
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela
befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor. Länets invånare
ska få den vård de behöver, när de behöver den och på det sätt de behöver den.
Region Jönköpings län vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de
med störst behov.
Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi tillsammans möter framtidens
behov av hälso- och sjukvård. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård
och omsorg. Den nära vården börjar med det som patienten eller brukaren kan ge
sig själv och med hjälp av sina nätverk, egenvården, samt det stöd kommuner och
regioner kan ge för att möjliggöra detta.
Region Jönköpings län beskriver den nära vården som:
 En personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienten/brukarens
och närståendes behov och förmåga att hantera sin sjukdom.
 Skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare.
 Arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms. Det vill
säga att arbeta förebyggande för att lösa grundproblemet.
 Är det stöd kommuner, regioner och civilsamhälle kan ge för att
möjliggöra en personcentrerad vård.
 Är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt
arbete och underlättar för steget före och efter för att skapa en
sammanhållen vårdkedja.
 Har vårdcentralen som bas, och specialiserad sjukhusvård tillgänglig när
den behövs.
 Använder e-hälsans alla möjligheteter att möta patientens behov.
 Innebär att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan
form nära patienten.
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Region Jönköpings läns strategi för nära vård är att ställa om hälso- och
sjukvården från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från
vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och
invånarna själva.
Den nära vården är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för
sitt arbete och underlättar för steget före och efter, för att skapa en sammanhållen
vårdkedja.
För att ”Esther” ska få bästa möjliga vård utifrån sina behov stärks samverkan
med kommunerna. För en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län stödja
invånaren i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.
Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik
och e-hälsa. Digitala vårdsbesök ska vara en naturlig del i utvecklingen av vården,
och vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala
och fysiska kontakter. Utökning av digitala tjänster sker genom att de digitala
besöken ses som ett naturligt alternativ till fysiska besök.
Förstärkningen i primärvården ska öka läkartätheten, som leder till ökad
kontinuitet och förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö. Region Jönköpings län antar
ett långsiktigt bemanningsmål inom primärvården med ett genomsnitt med 1500
listade invånare per distriktsläkare
I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval när de har
behov av hälso- och sjukvård. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn som
samordnar invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Invånarna
känner tilltro och upplever att de är trygga och säkra i sina kontakter med
vårdcentralen.
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Vården ska bedrivas personcentrerad. I den personcentrerade vården ska andra
behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En viktig framgångsfaktor är den
personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där
individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och
ömsesidig respekt för varandras kunskap. Även anhöriga och närståendes hälsa
och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt med
vårdgivare.
För att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård innefattar planen sex
övergripande strategier:
1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle
som stödjer hälsosamma val i vardagen
2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård
3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av
anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering
4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad
diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs
5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på
medarbetarskap och kompetensutveckling
6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar
till sömlös samverkan där värde skapas tillsammans

1.3 Vårdval i primärvård
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen
för Lag om valfrihetssystem (2008:962).
Fokusområden är:





stödja det hälsofrämjande arbetet, stärka invånarnas förmåga till egenvård
och öka användandet av digitala verktyg för att möta välfärdsutmaningen
att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa
kroniskt sjuka
samverkan

Mål och grundläggande principer
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län:
1. Stärker invånarnas inflytande genom att





invånarna väljer vårdgivare
ersättningen följer invånaren
redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
vården ges med kontinuitet och bred kompetens
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vården ges på lika villkor i hela länet
vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten
vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan
stärka invånarnas förmåga till egenvård

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom
att
 stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
 systematiskt fördela arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens
kompetens som främjar personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet
 sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig
kompetensutveckling
 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
 stimulera mångfald av vårdgivare
 delta aktivt i forskning och utveckling
 handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer.
3. Styr mot önskvärda resultat genom att










ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov
premiera goda kliniska resultat
premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
vara patientsäker
ha hög tillgänglighet
stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt
stimulera digitalisering och e-hälsa
säkerställa kostnadseffektiv vård
stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning
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2. Allmänna villkor
2.1 Utgångspunkter
Lika rättigheter och möjligheter - antidiskriminering
Leverantören ska följa gällande lagstiftning för lika rättigheter och möjligheter
och antidiskriminering.
- Diskrimineringslagen (2008:567)
- Förbud mot missgynnande behandling av arbetstagare eller arbetssökande
som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Omfattar även vård av sjukt
barn. Föräldraledighetslagen (1995:584).
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt
Leverantören ska på begäran redovisa åtgärder, upprättade planer med mera som
vidtagits med anledning av ovanstående.
Barnkonventionen
Leverantören ska följa lagen gällande barnkonventionen och Region Jönköpings
läns riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja
verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas.
Hållbar utveckling
Leverantören ska:



Följa Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram 2021-2025.
Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten.

Informationsansvar
Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda
och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till
vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.
Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om:








ändrade ägarförhållanden
överlåtelse av LOV-avtal till annan vårdenhet/leverantör
byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten
byte av verksamhetschef
byte av medicinskt ledningsansvarig läkare
underleverantörer, konsulter och samverkanspartners
risk för kapacitetsbrist
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Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län
kallar till.
Kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning är vårdens gemensamma system för att kunna leverera en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas
tillgänglig och användas i varje patientmöte.
Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att:







använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte
följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på
gruppnivå
använda nationella kvalitetsregister för att systematiskt förbättra sin
verksamhet
tillämpa nationella och lokala kunskaps- och beslutstöd som Region
Jönköpings län anvisar
snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap
identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten

Marknadsföring och information till invånare
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska
vara saklig och korrekt.
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring av hälsooch sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom informationsområdet och
standard för kallelser.
Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig.
Leverantören ska tydligt informera om att hela eller delar av verksamheten
finansieras och drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962)
om valfrihetssystem.
Region Jönköpings läns symbol för vårdval används för att signalera vilka
vårdenheter som är godkända och möjliga att välja. Symbolen ska användas på
vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant.
Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert,
visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas.
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Leverantören förutsätts ha en egen webbplats/webbsida som 1177 Vårdguiden
(1177.se) kan länka till och som i sin tur länkar tillbaka till 1177 Vårdguiden.
Leverantören ska dessutom leverera kontaktuppgifter och administrera
vårdcentralens kontaktsida på 1177 Vårdguiden. Leverantörens webbplats ska
uppfylla krav på tillgänglighet enligt EU direktiv 2016/2102 och Lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937).
Om leverantören har verksamhet och utbud utanför LOV så ska informationen
vara tydligt separerad. Detta innebär exempelvis behov av separata webbsidor för
verksamhet inom LOV och verksamhet utanför LOV.
Leverantörens ska medverka i Region Jönköpings läns informationskampanjer.
Patientens rättigheter
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån
patientlagen (2014:821).
Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans värdighet.
Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården
utifrån deras önskan och förutsättningar.
Patientkontrakt
Leverantören ska kunna erbjuda patienten ett patientkontrakt, som på ett
sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov och preferenser, presenterar
patientens individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade.
Patientkontrakt synliggör det gemensamma ansvaret mellan patient och vård.




Överenskommelsen ska göra det tydligt vad patienten gör, med hjälp av
sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården gör.
Patienten ska veta sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård samt
kan påverka sina tider för vårdbesök i samråd med vården.
Patienten ska känna trygghet i en sammanhållen planering och vid behov
få stöd och hjälp med samordning av fast vårdkontakt.

Överenskommelser och nästa steg dokumenteras i Cosmic enligt gällande rutin.
Samordnad individuell plan (SIP)
Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer.
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Fast vårdkontakt
Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet.
I Region Jönköpings län är det leverantörens Vårdsamordnare som innehar
uppdraget att vara den fasta vårdkontakten när individen behöver det.
Den fasta vårdkontakten bistår patienten i att samordna vårdens insatser,
informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer
inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av hälso- och
sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall andra berörda
myndigheter som t.ex. Försäkringskassan. Fast vårdkontakt ansvarar för att den
individuella planen är aktuell och uppdaterad.
Fast vårdkontakt registreras i Cosmic enligt gällande rutin.
Fast läkarkontakt
Patienten ska ha möjlighet att välja fast läkarkontakt på vårdcentralen. Region
Jönköping län målsättning är att varje invånare i länet ska ha en namngiven fast
läkarkontakt inom primärvården. Den fasta läkarkontakten ska svara för att
patienten undersöks, om möjligt ställa diagnos och se till att patienten får den
medicinska vård som hans eller hennes tillstånd fordrar eller att andra relevanta
åtgärder vidtas. I ansvaret ingår även att vägleda patienten i hans eller hennes
kontakter med övrig hälso- och sjukvård och i förekommande fall samordna de
undersöknings- och behandlingsåtgärder som vidtas.
En fast läkarkontakt ska vara legitimerad läkare men behöver inte ha
specialistkompetens i allmänmedicin. Den som har en fast läkarkontakt ska, så
långt det är möjligt, få träffa samma läkare vid varje besök på vårdcentralen.
Patienten har inte rätt välja vilken läkare som ska vara fast läkarkontakt. En
patients önskemål om att en viss läkare ska vara hans eller hennes fasta
läkarkontakt bör däremot tillgodoses om det är möjligt.
Att en patient erbjuds en fast läkarkontakt i primärvården ger förutsättningar för
en sammanhållen planering av utredning och behandling. Det minskar i sig risken
för onödiga undersökningar och behandlingar. Läkaren får dessutom en bättre
överblick över pågående aktiviteter vilket underlättar arbetet. Att läkaren ges
möjlighet att följa en enskild patient och ta del av resultat från de olika
undersökningar, behandlingar och förlopp som planeras och genomförs bidrar till
en känsla av sammanhang – inte bara för patienten utan även för läkaren
Fast läkarkontakt registreras i Cosmic enligt gällande rutin. Fast läkarkontakt
dokumenteras med namn och titel.
17

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län

2021-05-21

Klagomål
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Vårdgaranti
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region
Jönköpings läns krav på tillgänglighet.
Patientsäkerhet
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet, exempelvis:





Patientsäkerhetslag (2010:659)
Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens
systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada (HSLF-FS 2017:41)

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation
och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser.
Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser.
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region
Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta
i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen
av resultaten.
Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region
Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad
kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten.
Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten.
Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av
enskilda ärenden.
Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker
vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa
kunskapsområden.
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Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt
patientsäkerhetslagen.
Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region
Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer.
Samverkan
Vårdgivare, huvudmän och andra aktörer
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region
Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter,
förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer.
Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också
planering, utveckling, uppföljning av verksamheten och kompetensutveckling.
Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings
län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna.
Patientråd
Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för
att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet.
Verksamhetschefen ansvarar för formerna.
Medicinsk programgrupp primärvård
Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och
styrning av primärvården i Jönköpings län.
Programgruppen har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att:







följa primärvårdens resultat
föreslå uppdragsförändringar
initiera och fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta
fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika
samverkansorgan
samverka med andra programgrupper inom Region Jönköpings län
samverka med programområden och samverkansgrupper inom sydöstra
sjukvårdsregionen

Programgruppen består av representanter för leverantörer i privat och offentlig
regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet, som leder och samordnar
gruppens arbete.
Under avtalsperioden kan så väl organisation som uppdrag komma att ändras för
regionens medicinska programgrupper.
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.
Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet.
Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar,
faktabaserade beslut och samverkan.

2.2 Invånarnas val
Invånaren väljer vårdcentral
Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren är
fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst i Sverige oavsett om individen är
listad på aktuell vårdcentral eller inte. Invånaren åtar sig dock att i första hand
vända sig till den valda vårdcentralen och medger att Region Jönköpings län ger
ekonomisk ersättning till den valda vårdcentralen. Invånaren kan när som helst
välja att lista sig på en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer
vårdcentral, inte enskilda medarbetare.
Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18
år väljer vårdnadshavaren. Barn och vårdnadshavare kan välja olika vårdcentraler.
Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer
vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns
blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Region
Jönköpings län godkänner endast omval genomförda via 1177 Vårdguidens etjänster och via Region Jönköpings läns pappersblankett med fysisk signering.
Ansvaret för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet
registrerats.
Nyinflyttade och nyfödda
Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare
till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan
väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras
på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val.
Invånare som flyttar inom Jönköpings län
Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan
vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man
stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan.
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Invånare med skyddade personuppgifter
Invånare med skyddade personuppgifter kan inte lista sig på en vårdcentral. För
dessa invånare gäller samma rätt till vård som listade invånare.
Personer som inte är folkbokförda i Sverige
Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan inte lista sig på en vårdcentral.
Dessa personer ska erbjudas vård enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för
aktuell patientgrupp.
Anmälan av kapacitetsbrist
Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik
vårdcentral.
I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan
Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare
under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från
verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas
säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem.
När en vårdcentral upphör
När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera
berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Vårdcentralens tidigare
geografiska områdesansvar kommer omfördelas till andra närliggande
vårdcentraler. Invånare som inte väljer ny vårdcentral inom angiven tid registreras
på en vårdcentral inom det nya geografiska områdesansvaret.

2.3 Ansvar och skyldigheter
Kris och katastrofmedicinsk beredskap
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris och katastrofmedicinsk
beredskap.
Särskild händelse definieras av socialstyrelsen som en händelse som är så
omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på
särskilt sätt. Exempel på särskilda händelser är olyckor med flera skadade,
bränder, spridning av farliga ämnen, utbrott av allvarlig smitta, störningar i IT
funktioner, el eller vattenförsörjning samt händelser med psykosocial påverkan på
samhället.
Region Jönköpings läns Tjänsteman i beredskap (TiB) avgör om en händelse ska
klassas som ”särskild händelse”. Vid en särskild händelse tillsätts en regional
särskild sjukvårdsledning (RSSL). Vid särskild händelse ska leverantören följa
Region Jönköpings läns direktiv från tjänsteman i beredskap eller regional
särskild sjukvårdsledning.
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Leverantören ska kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov
av krisstöd.
Leverantören ska upprätta en plan för särskild händelse enligt Region Jönköpings
länsriktlinjer och framtagna mall. Planen ska innehålla larmrutiner,
telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen på jourtid
samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska regelbundet
och vid behov uppdateras. Planen ska på anmodan kunna uppvisas för Region
Jönköpings län.
Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins
krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och
socialt omhändertagande (POSOM).
Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan
bedrivas även i kritiska lägen.
Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplacerade på sin
arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med
leverantörens verksamhetschef.
Dödsfall utanför sjukhus
Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda
regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för
läkarmedverkan.
Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar
vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för
läkarmedverkan.
Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar,
söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för
läkarmedverkan.
Hjälpmedel och förbrukningsprodukter
Leverantören ska individuellt bedöma och förskriva hjälpmedel.
Inom diabetes, inkontinens samt nutrition ska leverantören bedöma, prova ut,
förskriva och följa upp hjälpmedel och förbrukningsprodukter enligt
förskrivningsprocessen och Region Jönköpings läns riktlinjer, gällande avtal och
överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och anhöriga om
hjälpmedel och eventuella avgifter.
Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av
förskrivningen om inget annat avtalats vid överrapporteringen. Överrapportering
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och uppföljning ska ske enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, gällande avtal
och överenskommelser.
Samtliga nya förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens förskrivarutbildning
(webbutbildning). Förskrivande sjuksköterskor av inkontinens- och
nutritionsprodukter ska ha gått regional utbildning för förskrivare som erbjuds via
Hjälpmedelscentralen. Innan nya förskrivare kan påbörja denna utbildning
behöver de genomgått Socialstyrelsens förskrivarutbildning enligt ovan.
Leverantören ska använda hjälpmedelscentralens upphandlade sortiment och ITstöd för beställning och registrering av hjälpmedel.
Förbrukningsmaterial via Materialförsörjningen
Leverantören erbjuds att köpa förbrukningsmaterial från Materialförsörjningen.
Insyn
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region
Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål
och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna
information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning.
Intyg
Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande
till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings
läns IT-stöd.
Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas.
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för
förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för
läkemedelsförskrivning uppfylls.
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och
hantering av läkemedel, vilka bygger på Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS
2017:37). Särskilt fokus ska läggas på att:


det vid alla vårdbesök som rör läkemedel finns en korrekt och aktuell
läkemedelslista hos vårdgivaren och vårdtagaren.



aktuella läkemedel dokumenteras i Cosmic. Vid förskrivning av läkemedel
ska motivering till insatt behandling, indikation och diagnos dokumenteras
i Cosmic. Ordinationsförändring ska dokumenteras under sökordet
”läkemedelsförändring” i Cosmic.
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genomföra läkemedelsgenomgångar. Det innebär bland annat att
leverantören ska erbjuda patienter som är 75 år eller äldre och som är
ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång.
Leverantören ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade
problem eller där det finns misstanke om sådana problem en enkel
läkemedelsgenomgång. Patienter som efter en enkel
läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller
där det finns en misstanke om sådana problem ska erbjudas en fördjupad
läkemedelsgenomgång.



genomföra extern kvalitetsgranskning. Inom Region Jönköpings län
erbjuds verksamheterna detta genom Område Läkemedelsförsörjning.
Denna, eller motsvarande kvalitetsgranskning, ska genomföras och
rapporteras till Område Läkemedelsförsörjning minst en gång per år.



kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje för beställning av
läkemedel.
Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) utfärdas i elektroniskt
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer.
Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin
förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns
uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från
läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga
läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt
uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika.
Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan
medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och
principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även följa Region Jönköpings
läns riktlinjer ”Regelverk avseende samverkan mellan hälso- och sjukvård och
läkemedels-, medicinteknisk-, och laboratorieteknisk industri. Lokal anpassning
Region Jönköpings län”.
Medicinsk service/diagnostik
Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk
service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av
Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Medicinsk service omfattar klinisk
fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk
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mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och
transfusionsmedicin.
Eventuella laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi ska
vara ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Patientnära
analysverksamhet innefattar provtagning, preanalys, analys eller postanalys som
utförs av vårdpersonal.
Kvalitetssäkrade laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi
ska följa Regelverket för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin.
Leverantören som i egen regi bedriver laboratorier och övrig patientnära
analysverksamhet i egen regi ska utföra internrevision en gång per år enligt
Regelverket för patientnära analysverksamhet.
Vårdcentralens närakut dagtid, vardagar, ska kunna utföra patientnära analyser så
som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, Graviditetstest U-hCG
under vårdcentralens hela öppettid.
Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt
Region Jönköpings läns specifikationer.
Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra
rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk
service.
Medicinteknisk utrustning
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet
och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav
på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler.
Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning
som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid
förändringar i uppdraget.
Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL,
dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator,
bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning
som behövs för uppdraget.
Patientjournalen
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och
förordningar. En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god
och säker vård enligt gällande lagar och föreskrifter.
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Patientjournalen omfattar ”Patientens väg genom vården” och innefattar moduler
för remissflöde, planering/bokning, vårdkontaktregistrering, avgiftshantering,
journaldokumentation, vårdplanering och läkemedel. Vårdinformationen hanteras
i Cosmic och övriga komplementsystem och bygger på en fastställd struktur och
standard för Region Jönköpings län. Fokus ligger på att rätt information ska finnas
på rätt plats, i rätt tid, som underlag för rätt beslut – för att trygga patientsäkerhet
och uppföljningsbarhet.
Leverantören ska registrera diagnoser, KVÅ koder och vårdkontakter i
patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur,
rutinbeskrivningar och mallar.
Leverantören ska ha utsedda superanvändare för Cosmics olika moduler.
Superanvändarna ansvarar för intern utbildning och förankring av fastställda
riktlinjer, manualer och rekommenderade arbetssätt samt ansvarar för kontakter
med Folkhälsa och sjukvård i ärenden kring support, nyheter och utbildning.
Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i
patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR),
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen
(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne
ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av
personuppgifter.
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för
sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal
avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten,
med privata vårdgivare.
Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare.
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns
regler.
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och
praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att
personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att
ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.
Patientskadeförsäkring
Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).
Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för
handläggning av anmälda ärenden.
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Patientförsäkring
Region Jönköpings län har tecknat en patientförsäkring hos Löf, Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag. Den patientförsäkringen gäller även om vid har
skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region.
Patientförsäkringen gäller enligt vad som framgår i patientskadelagen.
Läkemedelsförsäkring
Läkemedelsförsäkring är en försäkring som läkemedelsindustrin i Sverige har
gemensamt. Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med
övervägande sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte
kunnat förutse.
Sjukskrivning
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och
använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.
Smittskydd
Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via
SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen
(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd.
Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma
sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde.
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover,
undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar
för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd,
provtagning, behandling och remittering.
Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av
enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av
exempelvis tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stickoch skärskador.
Remisser
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region
Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Sjuk- och behandlingsresor
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och
behandlingsresor.
Tolk
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva,
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer.
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Vårdhygien
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och
omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och
rutiner för MRB-screening. Leverantören ska registrera, följa upp och analysera
vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
samt åtgärda avvikelser.
Leverantören ska bedriva verksamhet på ett sådant sätt att Hälso- och
sjukvårdslagens krav på god hygienisk standard uppfylls. Detta innebär att
lokaler, utrustning, organisation och planering av verksamheten utformas så att
risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.
Leverantören ska inför ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen involvera
vårdhygienisk expertis i ett tidigt skede.
Leverantören ska beakta möjligheten till rengöring och desinfektion av
medicinteknisk utrustning och inredning vid inköp.

2.4 Arbetsgivaransvar
Arbetsgivaransvar
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler
som gäller för arbetsmarknaden.
Bemanning och kompetens
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2
§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten.
Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 8.3 Verksamhetsförutsättningar.
Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner
kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd.
Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin.
Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård.
Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom
att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och
föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten.
Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.
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Meddelarfrihet och meddelarskydd
Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet
och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig
verksamhet.
Socialavgifter och skatt
Leverantören ska fullfölja samtliga skyldigheter avseende inbetalning av
socialavgifter enligt socialförsäkringen såsom arbetsgivaravgift samt inbetala
skatt.
Tystnadsplikt och sekretess
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de
som ställs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller även icke hälso- och
sjukvårdspersonal.

2.5 Samarbetsformer
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget undantaget
kravet på öppettider om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med
Region Jönköpings län.
När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det
tre godkända samarbetsformer:




överenskommelse inom samma vårdgivare
konsultavtal
underleverantörsavtal

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om
godkännande och vid förfrågan från beställaren.
Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när
vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det
är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i
akuta situationer.
Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och
föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer.
Överenskommelse inom samma vårdgivare
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med
vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att
exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren
för vårdval.
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Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse.
Konsultavtal
Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens
verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler.
Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret.
Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal.
Underleverantörsavtal
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis
sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen
verksamhet.
Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård
som utförs i underleverantörens verksamhet.
Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till
vårdgivarregistret.
Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget.
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens
kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region
Jönköpings läns riktlinjer.
All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell
underleverantör ska ställas till leverantören.
Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med
Region Jönköpings län.
Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal.
Om avtalet gäller utförande av hälso- och sjukvård inom LOV måste leverantören
fått ett godkännande av Region Jönköpings län innan avtalet träder i kraft.

2.6 Avtal enligt avtal lagen om valfrihetssystem
Ytterligare avtalsreglering framgår av avsnitt 10. Mall för avtal emligt lagen om
valfrihet.
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3. Vårdcentralens uppdrag
3.1 God vård och jämlik hälsa
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den
hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de
behöver den.
Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region
Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården.
Vårdcentralen ska:













ge hälso- och sjukvård i form av rådgivning, utredning, diagnostik,
behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och klinisk
uppföljning utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings läns
riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta
stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin
hälsa genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt
med invånarna
bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos
alla som vänder sig till vårdcentralen
erbjuda vårdsamordnaren som fast vårdkontakt om patienten begär det
eller om det är nödvändigt för att tillgodose individens behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.
erbjuda patienten möjligheten att välja en fast läkarkontakt
samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl
sammanhållen vårdkedja för de invånare som valt vårdcentralen.
organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av
hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses
utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och
sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer
i varje patientmöte arbeta utifrån patientkontraktets delar;
överenskommelse, sammanhållen planering, fast vårdkontakt och
överenskommen tid.

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team.
Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning
och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser
och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget.
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3.2 Geografiskt närområde
Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till
vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system
med nyckelkodsområde.
Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i
sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral
upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden
utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val.

3.3 Tillgänglighet
Öppettider
Vårdcentralen ska vara öppen under vardagar mellan 08:00-17:00 året om med
undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen ska vara öppen för fysiska
besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov. Under
öppettiden bedriver vårdcentralen närakut.
Det är tillåtet att stänga en vårdcentral som mest nio timmar i veckan. Öppettiden
för en vårdcentral får dock inte understiga 36 timmar i veckan. Om vårdcentralen
är stängd hel/del av dag mellan 08:00-17:00 (vardagar), ska invånarna informeras
och hänvisas till närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen
samarbetar med. Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens
uppdrag inklusive ansvaret för det geografiska närområdet.
Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som
service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på
utökade öppettider.
Telefon
Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin samt
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider.
Den som ringer 08:00-16:59 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter
klockan 17:00 ska den som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen
nästkommande vardag.
Det ska finnas möjlighet att lämna återbud och förnya recept dygnet runt via
röstbrevlåda.
E-tjänster
Leverantören ska vara ansluten till de nationella tjänsterna, kontaktinformation
och journalen via nätet som tillgängliggörs via 1177 Vårdguiden.
32

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län

2021-05-21

När den nationella tjänsten för symtombeskrivning, hänvisning och digitala dialog
(chatt) som tillgängliggörs via 1177 Vårdguiden ska samtliga leverantörer vara
anslutna till tjänsten.
Leverantören ska erbjuda följande e-tjänster via 1177 Vårdguiden.
Invånaren/patienten ska få svar på sitt ärende inom en (1) arbetsdag.
 Av- och omboka tid
 Boka tid – Samtliga yrkeskategorier enligt ”Basutbud för
webbtidbokning i primärvården”
 Begär intyg
 Fråga sjuksköterskan
 Förnya hjälpmedel
 Förnya recept
 Kontakta mig
 Synpunkter och klagomål på vården

Leverantören ska ha tillgång till utbildad personal för att kunna erbjuda följande
stöd- och behandlingsprogram eller motsvarande via 1177 Vårdguiden:






KBT-behandling mot stress, ångest, depression, oro och sömn
Livsbalansen – Stress och oro
Tobakshjälpen
Hälsosamma matvanor
Artrosskolan

Leverantören ska erbjuda digitala vårdmöten i form av videobesök, digitala
meddelanden (chat) via någon av Region Jönköpings läns appar/plattformar eller
motsvarande.
Leverantören ska kunna genomföra samordnad vårdplanering via video i avtalad
plattform enligt Region Jönköpings läns överenskommelse med länets kommuner.
Leverantören ska erbjuda patienter med kronisk sjukdom möjlighet till
egenmonitorering enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.
Leverantören ska ha en namngiven resurs för samordning av vårdcentralens
uppdrag inom e-hälso området. Den namngivna resursen ska stödja och driva
omställning till mer digitala arbetssätt – digitalt när det går, fysiskt om det behövs.
Filial
För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att
bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens
huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där
huvudmottagningen finns.
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En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver
huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och
verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef för filialen också.
Filialer får endast öppnas och bedrivas inom Region Jönköpings läns länsgränser.
Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med
den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet och är
densamma som för huvudmottagningen.
Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud.
Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig
i akuta situationer.
Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för
en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen.
Invånare kan välja att lista sig på en filial som är med i Region Jönköpings läns
förteckning över valbara enheter.
Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen.
Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på
huvudmottagningen.
Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län
besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån
vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna.
Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region
Jönköpings län.

3.4 Närakut
Vårdcentralens närakut
Vårdcentralen bedriver närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar
vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på
primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter
som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut.
Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök och utföra
patientnära analyser så som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test,
Graviditetstest U-hCG.
Gemensam närakut
Leverantörerna inom vårdval Region Jönköpings län ansvarar tillsammans för tre
gemensamma närakutmottagningar i länet.
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Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda)
Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö)
Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo)

Öppettider:



vardagar 17:00-22:00 med utringningstid från 16:30
lördag, söndag samt övrig helgdag 10:00-22:00 med utringningstid från
08:00.

Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i
proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen.
Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs.
Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska
ledningsansvaret för sina arbetspass.
Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma
närakutmottagningarna ansvarar bland annat för gemensamma arbetssätt och
rutiner, schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog
med vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetsparter.
Utöver bemanning av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. Läkare i beredskap ska
kunna tjänstgöra på gemensam närakut vid behov.

3.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Leverantören ska bedriva både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
Hälsofrämjande arbete innebär insatser för att stärka eller bibehålla invånarnas
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Sjukdomsförebyggande arbete
innebär insatser för att minska risken för sjukdom och för tidig död.
Arbetssätt och insatser skapas i samråd med invånaren och anpassas efter dennes
förutsättningar och behov. Insatserna ska vara väl underbyggda, evidensbaserade
och ha tydliga mål.
Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer
samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det
hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med
utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov.
Levnadsvanor
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och
behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Leverantören ska uppmärksamma
invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av alkohol, fysisk inaktivitet och
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ohälsosamma matvanor samt erbjuda stöd och uppföljning om behov och
önskemål finns enligt Region Jönköpings läns Fakta – allmänt kliniskt
kunskapsstöd.
Leverantören ska ha resurspersoner med de kvalifikationer som krävs för att ge
det stöd som rekommenderas enligt Region Jönköpings läns Fakta – allmänt
kliniskt kunskapsstöd.
Leverantören bör enligt Socialstyrelsens riktlinjer prioritera att ge stöd till grupper
med särskild risk att förbättra ohälsosamma levnadsvanor.
Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt
Region Jönköpings läns Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd.
Hälsosamtal
Leverantören ska erbjuda alla invånare ett riktat hälsosamtal genom en personlig
inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns
fastställda rutiner i Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd.
Vårdprevention
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av
fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.
Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden tilläggsuppdrag
Arbetet är ett utökat uppdrag att målmedvetet och strukturerat arbeta i utsatta
områden och/eller befolkningsgrupper som har störst behov utifrån exempelvis
socioekonomiska förutsättningar med fokus på fysisk, psykisk och social ohälsa.
Detta ska ske i samverkan med kommunen, civilsamhället och andra aktörer i
länet.
Tilläggsuppdraget tilldelas leverantörer med en listad befolkning med hög CNI
tyngd.

3.6 Vårdsamordning
Vårdcentralen har uppdraget att samordna vården för invånare med kroniska
sjukdomar, funktionsnedsättningar, sammansatta och komplexa behov, oavsett
ålder, diagnos och boendeform. Leverantören ska ha namngivna medarbetare i
funktionen som vårdsamordnare. Vårdsamordnaren innehar funktionen som fast
vårdkontakt. Funktionen ska ha tid avsatt för uppdraget.
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Vårdsamordnarens uppdrag
Vårdsamordnaren ska:














vara anträffbar på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 för
patient, närstående och vårdpersonal för exempelvis rådgivning,
tidsbokning och samordning av hälso- och sjukvård.
för de patienter som behöver eller begär det, vara fast vårdkontakt för
att tillgodose invånarens behov av samordning, trygghet, kontinuitet
och säkerhet. Den fasta vårdkontakten bistår patienten i att samordna
vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter
med andra relevanta personer inom hälso- och sjuk-vården och vara
kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för
socialtjänsten samt i förekommande fall andra berörda myndigheter
som t.ex. Försäkringskassan. Fast vårdkontakt registreras i Cosmic
enligt rutin.
samordna vårdplaneringsprocessen när individen, oavsett ålder,
diagnos och boendeform, har behov av samordnad individuell
planering och samordnad individuell plan (SIP).
dokumentera och följa upp patientens samordnade individuella plan
(SIP) och ansvarar för att den är aktuell och uppdaterad.
ha kännedom om vilka listade invånare som är inskrivna i hemsjukvård
och i samråd med patientens fasta läkarkontakt och kommunens hälsooch sjukvård initiera invånarens behov av hälso- och sjukvård i
hemmet.
samordna läkarbesök i hemmet tillsammans med kommunal hälso- och
sjukvård.
utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för att tidigt upptäcka
patienter med samordningsbehov
utveckla och säkerställa vårdcentralens arbetssätt och rutiner för
vårdsamordning
medverka i nätverksträffar och utbildning för vårdsamordnare

3.7 Läkaruppdrag i hemmet
Leverantören ska under vardagar 08:00-17:00 bemanna och avsätta tid för
konsultation och läkarbesök i hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då
det kan antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse.
Kvällar, helger och nätter ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet
(se avsnitt 3.8 Läkare i beredskap).
Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna
erhålla akut läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.
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Leverantören ska i samverkan med kommun stärka det tvärprofessionella
samarbetet i vården med fokus på gemensam planering på såväl en övergripande
ledningsnivå, mellan kommun och vårdcentral, som ända ner till den direkta
personcentrerade vården. Samverkan mellan kommun och vårdcentral ska vara
välorganiserad med tydliga mötesplatser där närmare struktur och innehåll ska
beslutas av båda parter. Att kontinuerligt tillsammans identifiera det gemensamma
patientunderlagets behov är en förutsättning för proaktiv planering och insatser,
vilket är prioriterat.
Ordinärt boende
Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan.
Ordinärt boende med kommunal hälso- och sjukvård
Leverantören ska under vardagar 8:00-17:00 bemanna och avsätta tid för
konsultation och läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det
eller då det kan antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse. Patienter
som valt vårdenheten ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med
läkemedelsgenomgång samt läkarbesök vid behov.
Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med patientansvarig sjuksköterska i
kommunal hälso- och sjukvård och kan samordnas av vårdsamordnare. Ansvar
och omfattning definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i
särskilda boendeformer i Jönköpings län ” och regleras i lokala avtal mellan
leverantören och kommunen. Revidering av ”Avtal om läkarmedverkan i
hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län ” pågår.
Läkare och vårdsamordnare ska initiera invånares behov av hälso- och sjukvård i
hemmet i samråd med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal samt ha
kännedom och kunskap om vilka invånare som är registrerade i hemsjukvården.
Läkare och kommunens hemsjukvård är ett team tillsammans med patienten.
Läkare ska ha en aktiv roll i vård och planering hos invånare som har kommunala
hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.
Korttidsboenden och särskilda boendeformer
Kommunen tecknar avtal om läkarmedverkan på korttidsplatser och särskilda
boendeformer med valfri vårdcentral. Korttidsplats är en tillfällig boendeform
som beviljas för en begränsad tid. Särskilda boendeformer är det gemensamma
namnet för flera boendeformer som anpassats för exempelvis äldre eller personer
med funktionsnedsättning med stort behov av omsorg. Ansvaret definieras i
”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i
Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören och kommunen.
Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför
vårdcentralens geografiska närområde.
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Leverantör med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på
särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Patienten ska
erbjudas en fast läkarkontakt för att säkerställa kontinuitet. Frekvensen och
tidsomfattningen på den planerade läkarmottagningen ska vara dimensionerad på
sådant sätt att patienternas huvudsakliga behov av vård tillgodoses så att behov av
akuta läkarbesök undviks.
Dessa patienter erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång
samt läkarbesök vid behov.
I de fall patienten valt annan vårdcentral än den som kommunen tecknat avtal med
gällande särskilt boende, ska patientens val av vårdgivare respekteras.
Leverantören ska ha planerad läkarmottagning på boenden för personer med
funktionsnedsättning där det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett
årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt läkarbesök vid behov.
Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på
boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för
invånaren onödig sjukhusvistelse.
Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd.
Leverantörer med avtal med kommunen där korttidsboende ingår har ansvarar för
alla patienter under deras vistelse på korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral
patienten valt. Patientens vårdkedja säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen
med ansvar för korttidsboendet och vårdcentralen som patienten valt.
Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal.
Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs
läkarkompetens.

3.8 Läkare i beredskap
Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område.
Läkare ska under sin beredskapstjänstgöring ha tillgång till Cosmic (exempelvis
via mobil lösning) för att kunna bedriva en god och säker vård.
Läkare i beredskap ska:



ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd
göra besök i hemmet då invånarens tillstånd kräver det eller då det kan
antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse.
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efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, göra akuta
läkarbesök i hemmet inom 4 timmar dygnet runt
göra akuta vårdintygsbedömningar och utförda dödsbevis
vid behov tjänstgöra på gemensam närakut

3.9 Läkaruppdrag i palliativ vård
Leverantören ansvarar för läkaruppdrag och samverkan i palliativ vård enligt
Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård. Leverantören ska
initiera och ha en aktiv roll i vården av de patienter som är i behov palliativ vård,
både i ordinärt och särskilt boende.
Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med
kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal. Patienter i palliativ
vård med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov kan
remitteras enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Registrering i Svenska palliativregistret ska ske i förekommande fall där
vårdcentralen har det huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är
överenskommet med annan aktör exempelvis kommunen.

3.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården
Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt
det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras
under avtalsperioden.

3.11 Psykisk hälsa
Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk
ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan
primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och
primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse kring samverkan gällande vård
och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköping”.
Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen
bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom.
Som en del i ett effektivt, personcentrerat arbete med psykisk ohälsa ska
leverantören:




ha ett psykosocialt team som motsvarar listade invånares behov. Lämpliga
kompetenser i teamet är kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska,
fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.
bedriva vårdsamordning enligt avsnitt 3.6
40

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län



2021-05-21

Vårdcentralen har uppdraget att samordna vården för invånare med
kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar, sammansatta och komplexa
behov, oavsett ålder, diagnos och boendeform.
I vårdsamordnarens uppdrag ingår bland annat att samordna
vårdplaneringsprocessen när individen, oavsett ålder, diagnos och
boendeform, har behov av samordnad individuell planering och
samordnad individuell plan (SIP).
erbjuda patienten ett patientkontrakt enligt avsnitt 2.1
Patientkontraktet ska på ett sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov
och preferenser, presenterar patientens individuella plan med de
aktiviteter och insatser som är planerade.

Som en del i att främja vårdcentralens arbete med psykisk ohälsa:




har leverantören möjlighet att ansöka om särskild ersättning enligt avsnitt
6.6 för PTP psykolog, utbildning i KBT samt utbildning av
specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård.
styr även regionens ersättnings modell utifrån ACG och CNI mot högre
ersättning i kapiteringen utifrån större vårdtyngd, där psykiatriska
diagnoser ingår men även utifrån sämre socioekonomiska förhållanden och
hög ålder som också kan utgöra en risk för psykisk ohälsa.

3.12 Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Rehabilitering
Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning,
behandling, träning och uppföljning enligt Socialstyrelsens riktlinjer,
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, andra nationella och regionala
riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Vårdcentralen ska erbjuda fysisk tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut och
samverka med andra aktörer i rehabiliteringskedjan. Vårdcentralen ska ha en aktiv
roll i en sammanhållen rehabiliteringsprocess för individen samt delta i
utarbetandet av gemensamma planer.
Rehabiliteringsinsatserna ska bidra till att invånare med sjukdom eller skada
uppnår och behåller bästa möjlig funktion, aktivitet och förmåga. Rehabiliteringen
ska ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet oavsett invånarens ålder och
om sjukdomen eller skadan är permanent eller tillfällig, somatisk eller psykisk.
Leverantören ska ge evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser för
långvarig smärta samt lindrig och medelsvår psykisk ohälsa i enlighet med Region
Jönköpings län faktadokument, nationella riktlinjer och bästa tillgängliga
kunskap. Leverantören ska säkerställa en hög kvalitet för behandlings- och
rehabiliteringsinsatserna.
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Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att
skada och sjukdom utvecklas och genomföra insatser för att invånare med
funktions- och aktivitetsnedsättning inte ytterligare försämras.
Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och
fysioterapeut i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård enligt ”Avtal
mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse
av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”.
Habilitering
Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en
medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har
kompletterande insatser från habiliteringscentrum.
Försäkringsmedicin
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och rutiner för
försäkringsmedicin.
Leverantören ansvarar för att det finns kompetens inom försäkringsmedicinska
kunskapsområdet och ska utveckla arbetssätt och rutiner för sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen.
Hälso- och sjukvården ska enligt Lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna
patienter (2019:1297) erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter där
återgång till eller inträde i arbetslivet är eller kommer bli aktuellt.
Namngiven rehabkoordinator ska finnas hos leverantören.
Koordineringsinsatser ges efter behov och består av personligt stöd, intern
samordning och samverkan med externa aktörer. En stor del av uppdraget riktar
sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk
ohälsa eller långvarig smärta. Koordineringsinsatserna ska utformas och
genomföras i samråd med patienten. Diagnosen är inte avgörande, inte heller
vilken ersättning eller försörjning patienten har. Hälso- och sjukvården ansvarar
inte för behov som ska tillgodoses av andra aktörer.
Leverantören tillåter att Region Jönköpings län kan ta del av vårdcentralens
avidentifierade sjukskrivningsstatistik som erhålls genom Ineras Intygsstatistik.

3.14 Riskbruk, missbruk och beroende
Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna
kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende.
Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt
”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med
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riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings
län” och lokala överenskommelser.

3.15 Vaccinationer
Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.
Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.

3.16 Medicinsk fotvård
Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Medicinsk fotvård utgör hälso- och
sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vid anlitande av
underleverantör för medicinsk fotvård måste leverantören säkerställa att det finns
adekvata remisshanteringsrutiner så att journalinformation som behövs för fortsatt
god och säker vård (exempelvis fotografier, status, behandling) överförs till
patientens journal. Fotvårdsterapeuten ska ha utbildning inom medicinsk fotvård
om minst 1-3 terminer och ha praktiserat medicinsk fotvård på heltid i minst tre
(3) år de senaste fem (5) åren. Fotvårdsterapeut bör ha utbildning och erfarenhet
av diabetesfotvård.

3.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter
Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till
flyktingar och migranter samt till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och
migranter samt för personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut,
omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå.

3.18 Utbildning och forskning
Leverantören ska medverka i klinisk forskning.
Leverantören ska tillhandahålla:





praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och
grundskola
utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter
från universitet och högskolor
utbildningstjänstgöring för AT-, BT- (bastjänstgöring) och ST-läkare
praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns samordningsansvariga
för grundutbildning, studierektororganisation och ansvariga för akademisering av
primärvården under ledning av Futurum.
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Grundutbildning
Studenter och elever
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor,
gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta
emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA),
arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt
fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder
av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå
lärandemålen. Leverantören ska medverka i moment för interprofessionellt
lärande med inriktning mot förbättringskunskap.
Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser, lokaler och basal
utrustning enligt gällande kursplaner och Region Jönköpings läns avtal med
universitet och högskolor.
Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer målbeskrivningar för
respektive utbildning och överenskomna krav på handledarkompetens.
Handledarna ska följa gällande handledarinstruktioner och känna till lärandemålen
för utbildningen.
Klinisk undervisningsmottagning (KUM)
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att
bedriva klinisk undervisningsmottagning för studenter i Jönköpings län.
Vidareutbildning
Allmäntjänstgöring (AT) för läkare
Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar ATtjänstgöringen och uppdrar till leverantörer att ansvara för AT-läkares tjänstgöring
inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer (AT-koncept).
AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom
allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren
tjänstgör.
Bastjänstgöring (BT) för ST läkare inom andra specialiteter
Enligt HSLF-FS 2021:8 ska ST inom samtliga specialiteter inledas med BT.
Region Jönköpings läns organisation för BT (Futurum) samordnar BTtjänstgöringen och uppdrar till leverantörer att ansvara för BT i primärvård.
BT ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer (ST-koncept). BT inom primärvård
genomförs under minst 3 månader. Leverantören ska ha minst två verksamma
läkare inom allmänmedicin på enheten, varav minst en specialist. För att vara
handledare av BT krävs specialistkompetens inom allmänmedicin eller att man är
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ST-läkare i allmänmedicin. Dessutom skall man ha genomgått
handledarutbildning. Eventuell jour betalas av den organisation där BT/STläkaren tjänstgör.
Specialisttjänstgöring (ST) för läkare
Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för
hela eller delar av en läkares ST (inklusive BT). Under närmaste åren kommer två
förordningar som reglerar ST förekomma parallellt.



Specialisttjänstgöring enligt förordning HSLF-FS 2015:8 (gamla
förordningen)
Specialisttjänstgöring enligt förordning HSLF-FS 2021:8 (nya
förordningen där BT ingår i ST)

ST ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer (ST-koncept) och
verksamhetslokala riktlinjer för ST i allmänmedicin samt Socialstyrelsens
föreskrifter.
Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ska leverantören ha minst två verksamma
specialister inom allmänmedicin för uppdraget. En av dessa ska vara utsedd
huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings läns
handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialist i allmänmedicin och
minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation. Leverantören ska ha
tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt avsnitt 2.3 samt
ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop. Enligt Region Jönköpings läns
riktlinjer ansvarar studierektorerna bland annat för att ge utlåtanden om
vårdenheten som utbildningsplats inför anställning av ST-läkare, planering och
samordning av ST tjänstgöring samt uppföljning och kvalitetssäkring av
utbildningsplatser.
Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Inför anställning
av ST-läkare ska verksamhetschef samråda med ST-studierektor för att få stöd i
rekryteringsprocessen.
Enligt särskilt beslut från Futurum kan leverantörens enskilda medarbetare åta sig
uppdrag som vetenskaplig handledare till ST läkare i allmänmedicin.
Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU- eller EES-land
Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare
med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk
specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om
svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i två år. I särskilda fall kan Region
Jönköpings län godkänna en längre period.
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Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)
Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings
läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens
föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M).
Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar
av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTPpsykologer.
Specialistutbildning för sjuksköterskor
Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för
sjuksköterskor som ansökt och antagits till utbildningstjänst som
specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska alternativt psykiatrisk
vård.
Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för aktuell sjuksköterska.
Anställningen ska vara tillsvidare.
KBT – Kognitiv beteendeterapi
Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för
medarbetare som ansökt och antagits till grundläggande utbildning i kognitiv
beteendeterapi, KBT steg 1, 45/60 hp. Utbildningen ska motsvara de krav som
ställs av Socialstyrelsen.
Forskning
Leverantören ska medverka i klinisk forskning. Leverantören kan själv ta initiativ
till klinisk forskning eller medverka i forskning som föreslås av Akademisk
primärvård. Leverantören ska informera Region Jönköpings län/Futurum om
forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten.
Leverantören kan även medverka i industrifinansierade kliniska prövningar.
Leverantören ska i dessa fall även inhämta godkännande från Region Jönköpings
län/Futurum enligt regionens riktlinjer och riktlinjerna för genomförande av
forskningen.
Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för
forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och
bibliotekstjänster. Medarbetare hos leverantörer har rätt att söka forskningsmedel
från FORSS, Futurum och andra organisationer. Leverantören kan få råd och stöd
om lagar, föreskrifter och rutiner vid klinisk forskning inklusive klinisk
läkemedelsprövning och annan uppdragsforskning.
Akademisering av primärvården
Region Jönköpings Län strävar efter att akademisera primärvården och har en
ambition att primärvården ska bli en universitetssjukvårdsenhet. Alla leverantörer
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har en möjlighet att bidra i arbetet. De tre delarna grundutbildning (3.18
grundutbildning), utveckling av vården (3.19) samt forskning (3.18 forskning)
ingår och arbetet leds från Futurum. Akademiska vårdcentralen är noder i detta
arbete.
För att bli en akademisk vårdcentral ska man uppfylla Region Jönköpings läns
krav. Akademiska vårdcentraler kommer regelbundet att utvärderas. Futurum i
samråd med Vårdvalsenheten utser akademiska vårdcentraler.

3.19 Systematiskt förbättringsarbete
Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov.
Exempel på områden som hälsa- och sjukvårdssystemet just nu har i fokus är
demografins betydelse, nära vård och kunskapsstyrning. Förbättringsarbeten bör i
första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till nationella och lokala
riktlinjer.
För att sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma lärande;







ska leverantören årligen redovisa ett eget systematiskt förbättringsarbete
med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, vid Region Jönköpings
läns konferens Utvecklingskraft
främjas deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten med
påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, exempelvis Tillsammansprojekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala medicinska
programområden.
främjas vårdcentralen till deltagande som pilotverksamhet i
utvecklingsprojekt med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv
främjas vårdcentralen att bedriva utveckling och implementering av nya
arbetssätt för kroniskt sjuka med stöd av befintliga och nya digitala
hjälpmedel. Framtagna arbetssätt och processer ska främja patientens
egenvård och leda till ökad delaktighet och egenmakt för individen.

Resurs för utveckling av nära vård – personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp
Leverantören ska i funktionen ha en namngiven medarbetare som är kliniskt
verksam på vårdcentralen.
Uppdraget innebär att:
 stödja, leda och samordna vårdcentralens utveckling- och
förbättringsarbete inom nära vård – personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp.
 Individen ska representera primärvården i regionala förbättringsarbeten
inom området.
 Medverka i nätverksträffar och utbildning som erbjuds.
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4. Informationshantering och IT
4.1 Inledning
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och
riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT,
telefoni och katalogtjänsten HSA.

4.2 Informationssäkerhet
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta
patientens rätt till integritet.
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för
informationssäkerhet.
Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det
personliga ansvaret att följa policy och riktlinjer.
All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt
Region Jönköpings läns riktlinjer.

4.3 Personuppgifter
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas
inom leverantörens organisation.

4.4 Verksamhetsdata
Leverantören ska registrera vårdkontakter samt tillhörande vårddokumentation
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer i de system som Region Jönköpings län
anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data
för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa
Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnosoch åtgärdskoder.
Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning
som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län
samarbetar med.
I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska
leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av
Region Jönköpings län.
Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för
hantering av information vid verksamhetsövergång.
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Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott.
Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra
aktiviteter i enlighet med dokumentet.

4.5 IT-system och infrastruktur
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd
av Region Jönköpings län. Datorer och skrivare tillhandahålls av Region
Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning
anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt
kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på
verksamhetens utrustning.
Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings
läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna
fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan
avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region
Jönköpings läns standard för kabelsystem.
Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT-uppkoppling till utlagd
mottagning och filial än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings
län tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens
underleverantörer.
Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns
behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för
elektronisk tjänstelegitimation (SITHS). Leverantören ansvarar för att användarna
inte har tillgång till fler programvaror och system än nödvändigt.
Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för
tillgång till IT-tjänster.
Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning.
Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns
riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av
superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek.
Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören
ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Officekompatibla filformat användas.
Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för
befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för
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användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i
befolkningsregistret.
Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön.
Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa.
System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns
uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län
tillhandahållna IT-miljön.
System, program och utrustning som tillhandahålls av Region Jönköpings län får
bara användas för verksamhet inom vårdval Region Jönköpings län.
Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region
Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till
leverantören upprättas ett nytt avtal.
Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer,
skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer.
Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur
och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna.

4.6 Support och IT-konsulttjänster
Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i
frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system.
Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att
olika system har olika inställelsetider gällande support.
Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region
Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra
felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter
på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för
systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll.
Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region
Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns
uppdrag till leverantören.
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5. Rapportering och uppföljning
5.1 Avtalsuppföljning
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för
godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor.

5.2 Uppdragsuppföljning
Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av
kund- och processorientering:
•
•
•

verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst
för patienten
rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt,
kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som
Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård
innebär att hälso- och sjukvården ska:
•
•
•
•
•
•

vara säker
vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig
vara patientfokuserad
vara effektiv
vara jämlik
ges i rimlig tid

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och
leverantörernas verksamhet.
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från
vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i
samband med regionfullmäktiges beslut om budget.
Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare
insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral.
Patientenkäter
Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i
förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län
har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter.
Rapportering
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och
avsnitt 8 ”Villkor för godkännande”.
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister.
Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för
uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd.
Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för
leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service.
Kvalitetsregister och andra register
Leverantören ska rapportera till:











PrimärvårdsKvalitet (när införandet är klart)
Nationella diabetesregistret (NDR)
Svenska Demensregistret (SveDem)
Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert), i
förekommande fall där primärvården har det huvudsakliga hälso- och
sjukvårdsansvaret.
Svenska Palliativregistret i förekommande fall där primärvården har det
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är
överenskommet med annan aktör, exempelvis kommunen.
Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med
Artros (BOA)
Luftvägsregistret
Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt)

Kvalitetsregister som leverantören ska rapportera till kan komma att kompletteras
under innevarande år.

5.3 Dialog
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter.
Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av
verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin
verksamhet inklusive medicinska resultat.
Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till
uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis
läkemedelsförskrivning.

5.4 Fördjupad uppföljning
Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda
leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland
annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och
produktivitetsanalyser.
52

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län

2021-05-21

5.5 Revision
Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera
leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och
juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer
som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan
kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att –
men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande.

5.6 Redovisning
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region
Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag.
Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att
länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer.
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6. Ersättningsvillkor
6.1 Budgetram
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på områdesnivå utifrån
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling
samt rationaliseringsbehov.
För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges
Kommuner och Regioners prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner.
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad
kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig övereller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala
läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma
att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region
Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett
utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade
kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller
härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i
ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i
första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt.
Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med
övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per
invånare.
Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut
retroaktivt fördelat via ACG och CNI under året. Vissa ersättningar kan vara
villkorade av kommande uppdrag från Region Jönköpings län. Om inte uppdrag
motsvarande avsatta medel kommer från Region Jönköpings län kan medlen
fördelas via ACG och CNI under året.

6.2 Ersättningsmodell
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och
kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka
grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen.
Den samlade ersättning som utbetalas till en leverantör förväntas täcka samtliga
kostnader för uppdraget enligt regelboken för Primärvård inom vårdval Region
Jönköpings län.
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en
vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annat län, på
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samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för
läkemedelsersättningar.
Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar
gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna
ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen
är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings
läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även
innehåller andra finansieringskällor.
Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera
införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och
vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska
faktorer.
För primärvårdsuppdrag som lämpar sig att centraliseras i Region Jönköpings län
av kompetens- och effektivitetsskäl kan tilläggsuppdrag utlysas.
Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras
med en månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar
beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras
effekten av en månads eftersläp över årsskiften.

6.3 Ersättning 2022
Ersättning

Totalbelopp
tkr

Patientrelaterad ersättning
Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)

1 148 485

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)

202 674

Läkemedel

446 280

Vårdsamordning

23 100

Läkaruppdrag i korttidsboende och särskilda boendeformer

18 900

Läkarbesök i hemmet

20 500

Läkaruppdrag och samverkan med den kommunala hälso- och
sjukvård

15 700

Rehabkoordinering och PR-team

8 500

Tolk

6 800

Hälsosamtal

5 400
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Särskilt kostnadskrävande patienter

300

Kvalitetsersättning
Resurs för utveckling av nära vård och personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp

10 000

Systematiskt förbättringsarbete

7 400

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten

5 170

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden

5 000

Utveckling och implementering av arbetssätt kroniskt sjuka

3 000

Särskild ersättning
ST-läkare

93 500

Specialistutbildning sjuksköterska

5 000

PTP-psykolog

4 000

KBT-utbildning

1 000

KUM

2 100

Centrala utbildningsmedel

4 000

Utökade öppettider

10 100

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa

6 100

Läkarmedverkan i barnhälsovården

2 600

Glesbygd

1 600

Samordnare gemensam närakut

1 290

Summa ersättningar

2 058 499

Vårdval primärvård centrala kostnader/intäkter samt patientavgifter

64 940
1 993 559

Budget Vårdval primärvård

6.4 Patientrelaterad ersättning
Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)
ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera
diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är
definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika
vikter beroende på resursåtgång.
Ersättningen grundas på invånarnas registrerade diagnoser i både öppen och sluten
vård de senaste 18 månaderna.
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Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Leverantören
får inte bygga sitt listningsunderlag på utomlänsinvånare. Listade
utomlänsinvånare får endast utgöra en mindre andel av listningsunderlaget.
År 2022 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 3 110 kronor.
Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)
CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer.
Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som
valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på
vårdcentralsnivå varje månad.
År 2022 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 237 kronor.
Variabler

CNI-poäng

Ensamboende äldre än 65 år

6,15

Utlandsfödd

5,72

Arbetslös

5,13

Ensamstående förälder

4,19

Flyttningar senaste året

4,19

Lågutbildad

3,97

Barn yngre än fem år

3,23

Läkemedel
Leverantören får ersättning för basläkemedel för listade invånare som är
folkbokförda i Jönköpings län.
15 procent av ersättningen fördelas enligt CNI och 1,0 CNI-poäng är 73 kronor.
85 procent av ersättningen fördelas enligt ålder:
Ålder Ersättningsvikt Ersättning
per
person, kr
0-41
0,20
246
42-53
0,52
641
54-63
1,00
1 232
64-70
1,52
1 873
71-76
2,02
2 489
772,82
3 474
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Vårdsamordning
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning
och deltagande i samordnad individuell plan (SIP) enligt avsnitt 3.6.



Ersättning för vårdsamordning är 200 kronor per invånare för listade
patienter äldre än 74 år.
Samordning och deltagande i SIP innefattar hela vårdplaneringsprocessen,
och inte enbart upprättandet av SIP. Upprättande av SIP ska ske enligt
Region Jönköpings läns riktlinjer. Ersättningen är 4 000 kronor per patient
och vårdplaneringsprocess.

Läkaruppdrag i särskilda boendeformer och korttidsplatser
Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i särskilda boendeformer för äldre
och korttidsplatser får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats.
Ersättningen för permanentboendeplats är 4 000 kronor och för korttidsplats
12 000 kronor per år.
Ersättningen är för uppdraget enligt avsnitt 3.7 särskilt boende äldre och
korttidsplats. För att erhålla den särskilda ersättningen för läkarbesök i hemmet på
3 000 kronor krävs att det föreligger ett akut medicinskt behov som inte kan
hanteras på distans (exempelvis telefon eller digitalt) eller under planerad
läkarmottagning på boendet. Det vill säga det ska finnas ett akut behov av ett
fysiskt läkarbesök som inte kan anstå.
Läkarbesök i hemmet
Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarbesök i hemmet enligt avsnitt
3.7. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor.
Läkaruppdrag och samverkan med den kommunala hälso- och
sjukvården
Region Jönköpings län ersätter leverantören med 400 kronor per invånare för
listade patienter äldre än 74 år. Ersättningen avser att garantera invånare inskrivna
i hemsjukvården i ordinärt boende motsvarande resurser som boende i särskilt
boende.
Rehabkoordinering
Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i
sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 3.12. Ersättning utgår
för rehabkoordinering enligt särskild modell.
Vårdcentralen ersätts med 10 000 kronor för framtagande och årlig revidering av
rutiner för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team)
med 10 000 kronor per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team.
Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på
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Folkhälsa och sjukvård. Region Jönköping län ersätter totalt 160 utredningar per
år för hela primärvården.
Tolk
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. Ersättning
medges för max tre månader gamla fakturor.
Hälsosamtal
Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med
hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 3.5 med 900 kronor.
Särskilt kostnadskrävande patienter
Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för
vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård
för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra
sjukvårdsmaterial.
Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje
enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för
sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient.
Vård av patient som är listad på annan vårdcentral
Ersättning gäller alla invånare folkbokförda i Sverige.
Fysiska besök
Region Jönköpings län ersätter leverantören för fysiska besök av patienter som
inte är listade på vårdcentralen.
Ersättning*
650 kr
450 kr

Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

* Ersättning inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd patientavgift tillfaller
inte leverantören enligt avsnitt 6.7.

Digitala besök
Region Jönköpings län ersätter leverantören för digitala besök av patienter som
inte är listade på vårdcentralen.
Ersättningarna ska följa SKR:s rekommenderade utomlänsersättningar för digitala
vårdtjänster och kan komma att ändras under året. Leverantören får
patientavgiften som del av ersättningen.
Digital läkarkontakt
Digital kontakt psykolog, kurator, psykoterapeut
Digital kontakt annan legitimerad sjukvårdspersonal
* Ersättning inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift.
59

Ersättning*
500 kr
425 kr
275 kr

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län

2021-05-21

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land.
Underlag för utbetalning enligt Region Jönköpings läns riktlinjer (exempelvis
kopia på giltigt EU-kort) ska skickas in till Region Jönköpings län. Saknas
fullständigt underlag betalas inte någon ersättning ut.
För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.
Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.
Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har rätt till en kostnadsfri
hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige.
För att ersättning ska utbetalas ska registrering ske enligt Region Jönköpings läns
riktlinjer. I aktuella fall måste uppgifter om LMA-kortets dossiernummer framgå.
Saknas detta betalas ingen ersättning ut.

6.5 Kvalitetsersättning
Resurs för utveckling av nära vård och personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp
Leverantören får ersättning för utsedd kontaktperson enligt avsnitt 3.19
Regionen ersätter leverantören med en grundersättning på 75 000 kr samt 19 kr
per listad invånare och år.
Eget systematiskt förbättringsarbete
Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken
(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år.
Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten
Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten
I grunduppdraget ingår att leverantören ska delta aktivt i förbättrings- och
utvecklingsarbeten som kan ske i samverkan internt och externt.
Region Jönköpings län ersätter uppdrag och deltagande i Fakta - allmänt kliniskt
kunskapsstöd, MPG, RMPO, Tillsammans-projekt och grupper enligt
Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner.
Ersättningen ska inte ses som en heltäckande ersättning för uppdraget utan ett sätt
att premiera och främja deltagande.
Vilka uppdrag som ersätts fastställs av primärvårdsenheten.
Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer:
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Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en
längre period. Ersätts med 3 000 kronor per månad.
 Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad. Ersätts med
6 000 kronor per månad.
För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För administrativ personal
gäller halva ersättningsnivåerna.
Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större
engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla
ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om
leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska
göras kvartalsvis.
Ersättning för deltagande i pilot
Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa
nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild
ersättning som bestäms i förväg betalas ut från fall till fall. Ersättningen baseras
på antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i
förväg.
Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden tilläggsuppdrag
Region Jönköpings län tilldelar och ersätter sju leverantörer med högst CNI i
kombination med antal listade CNI-tunga personer samt spridning av uppdraget i
länsdelarna. Arbetet är ett utökat uppdrag och löper under tre år 2020-2023 och
kommer därefter utvärderas.
Utveckling och implementering av nya arbetssätt kroniskt sjuka
Region Jönköpings län beviljar ersättning för utveckling och implementering av
nya arbetssätt för kroniskt sjuka patienter med stöd av befintliga och nya digitala
hjälpmedel. Framtagna arbetssätt och processer ska främja patientens egenvård
och leda till ökad delaktighet och egenmakt för individen.
Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning
Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av
medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta
fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett
patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i
arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer.
Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas
upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före
nästa verksamhetsår.
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6.6 Särskild ersättning
Utbildning
Specialisttjänstgöring enligt förordning HSLF-FS 2015:8
Leverantören kan efter godkänd ansökan få ersättning under den tid läkaren
fullgör sin ST-tjänstgöring, vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en
överenskommelse träffats mellan leverantören och Region Jönköpings län.
Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring
(eventuell provanställning inräknad) men kan vid särskilda skäl förlänga
ersättningen med upp till 12 månader. Exempel på särskilda skäl är läkare med
utbildning från EU/EES där kompetensnivå inte motsvarar vad en Svensk
läkarutbildning med AT utan kommer behöva en längre genomsnittlig utbildning
för att kunna bli godkänd som specialist i allmänmedicin.
Leverantören får maximalt ersättning med 60 100 kronor per månad beräknat på
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring.
Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den
organisation där ST-läkaren tjänstgör.
Specialisttjänstgöring enligt förordning HSLF-FS 2021:8
Utredning kommer ske under avtalsperioden gällande ersättningsmodell ST tjänst
inom allmänmedicin och BT tjänstgöring i primärvården för ST läkare inom andra
specialiteter.
Vetenskaplig handledning av ST-läkare
Leverantören kan efter godkänd ansökan få ersättning för anställd som åtar sig
uppdrag som vetenskaplig handledare till ST-läkare i allmänmedicin enligt särskilt
beslut.
Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land
Leverantören kan efter godkänd ansökan få ersättning för fortbildning av läkare
med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk
specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om
svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-läkare i ST-utbildning
under den tid som kompletterande utbildning sker. Ersättning utgår under 2 år, vid
särskilda skäl kan ersättningen förlängas med upp till 6 månader.
Specialistutbildning för sjuksköterskor
Leverantören kan efter godkänd ansökan få maximal ersättning med 40 000
kronor per månad för specialistutbildning till distriktssköterska och 45 000 kronor
per månad för specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska beräknat på
heltidsstudier.
PTP-psykolog
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Leverantören kan efter godkänd ansökan få maximalt ersättning med 40 000
kronor per månad beräknat på heltidstjänstgöring.
För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med central
finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad
psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet
samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre
års erfarenhet av yrket.
KBT-utbildning steg 1
Leverantören kan efter godkänd ansökan och genomförd godkänd termin få
ersättning med 50 000 kronor per termin
Klinisk undervisningsmottagning (KUM)
Leverantören kan efter godkänd ansökan teckna avtal med Region Jönköpings län
gällande tilläggsuppdrag för att bedriva klinisk undervisningsmottagning i
Jönköpings län. Uppdraget ersätts enligt särskild modell.
Centrala utbildningsmedel
Region Jönköpings län har avsatt 4 miljoner till centrala utbildningsmedel som en
del i omställningen av den nära vården till primärvården. Avsatta medel hanteras
centralt och är inte ansökningsbara. Avsatta medel är till regionalt arrangerade
utbildningar för primärvården för merkostnader som till exempel externa
föreläsare och inköpta utbildningar.
Utökade öppettider
Leverantören kan efter godkänd ansökan få ersättning för utökade öppettider
utöver 9 timmar per dag 08:00-17:00 vardagar. Under den utökade öppettiden ska
vårdenheten:
 ta emot akuta patienter enligt sitt närakutsuppdrag
 ha bokningsbara tider för planerade fysiska läkarbesök
 bedriva telefonrådgivning.
De utökade öppettiderna ska gälla under en längre period och kommuniceras
tydligt till invånarna. Region Jönköpings län ska i god tid meddelas utökade
öppettider eller förändring av utökade öppettider. Ersättningen är 3 000 kronor per
timme.
Läkarmedverkan i barnhälsovården
Leverantören får ersättning efter inskickat giltigt avtal med barnhälsovården.
Ersättningen är 300 kronor per avtalad timme utöver den ersättning vårdenheten
får från barnhälsovården.
Utlagd mottagning i glesbygd
Leverantören kan efter ansökan få ersättning för att bedriva utlagd mottagning
minst en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Region
Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar som ger rätt till ersättning.
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Ersättning gäller orter från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga
vårdcentraler med allmänna kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen
2022 är 200 000 kronor per ort och år. Region Jönköpings län ersätter även
sjuksköterskemottagning på Visingsö på motsvarande sätt.
Under innevarande avtalsperiod kommer Region Jönköpings län se över
ersättningsmodellen.
Samordnare med ansvar för gemensam närakut
Leverantören kan efter godkänd ansökan teckna avtal med Region Jönköpings län
gällande tilläggsuppdrag samordnare för gemensam närakut.
Ersättningen är 3,50 kronor per invånare och år och länsdel.
Riktade statsbidrag
Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom
viktiga områden i regionernas och kommunernas verksamhet. Villkoren för
statsbidragen beslutas vanligen för ett eller två år i taget.
Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt
överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Modellerna för ersättning varierar.
Momskompensation
En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp
med 5 procent på nettoutbetalningen.
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i
stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och
landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de
privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms.

6.7 Avdrag/Kostnader
Patientavgifter
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region
Jönköpings län. Följsamheten till detta är grundläggande för att Region
Jönköpings läns patienter ska behandlas lika.
Patientavgifter räknas av mot den ersättning som betalas ut. Patientavgifterna är

en delfinansiering av ersättningsmodellen.
Månadsvis sker avstämning mellan budgeterade patientintäkter och faktiskt utfall.
Vid större avvikelser kan en justering av ersättning göras i proportion till ACG.
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Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten
låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören
får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, exempelvis den som en
patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.
Läkemedel
Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel (läkemedel på recept)
för listade invånare folkbokförda i Jönköpings län (oavsett förskrivare). För
listade invånare som inte är folkbokförda i Jönköpings län betalar personens
hemlandsting. Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen.
Nyregistrerade läkemedel kan tillföras listan under året.
Förmånskostnaden för basläkemedel belastar (en månad i efterskott) vårdcentralen
med följande undantag:



Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika.
Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region
Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5
miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30
procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda.
 Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på
särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård.
NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban)
belastar vårdcentralen med halva förmånskostnaden.
Leverantören har även kostnadsansvar för de rekvisitionsläkemedel som behövs i
vårdcentralens verksamhet.
Medicinsk service inom Region Jönköpings län
Leverantören har kostnadsansvar för alla typer av medicinsk diagnostik som
beställs av vårdcentralen.
Avdrag för besök på annan vårdcentral i Region Jönköpings län
Leverantören får avdrag när listad patient får vård på annan vårdcentral i Region
Jönköpings län. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk diagnostik.
Avdragen görs i samband med den månatliga utbetalningen av ersättning.
Fysiska besök
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling
* Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift
Digitala besök

65

Avdrag*
650 kr
450 kr

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län

2021-05-21

Avdragen för digitala besök ska följa SKR:s rekommenderade priser för
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster och kan komma att ändras under
året.
Digital läkarkontakt
Digital kontakt psykolog, kurator, psykoterapeut
Digital kontakt annan legitimerad sjukvårdspersonal
* Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift

Avdrag
500 kr
425 kr
275 kr

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör,
där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska
leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården.
Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska
mellanhavandena.
Avdrag för besök i andra regioner
Leverantören får avdrag för besök när listad patient får vård på primärvårdsnivå i
andra regioner.
Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att den besökta regionen
fakturerar Region Jönköpings län. Den besökta regionen ska fakturera patientens
hemregion senast sex månader efter besöket.
Fysiska besök
Avdrag*
Läkarbesök
650 kr
Sjukvårdande behandling
450 kr
* Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift
Digitala besök
Digital läkarkontakt
Digital kontakt hos andra yrkeskategorier
* Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift

Avdrag*
250 kr
200 kr

Avdrag för besök hos privat vårdgivare på nationella taxan eller
vårdavtal på primärvårdsnivå
Leverantören får avdrag när listad invånare har besökt läkare eller
fysioterapeut/sjukgymnast som arbetar enligt nationella taxan, lagen (1993:1651)
om läkarvårdsersättning (LOL-lagen) och lagen (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi (LOF-lagen) eller som har vårdavtal på primärvårdsnivå.



Avdrag för de 5 första läkarbesöken per person per år
Avdrag för de 20 första besöken hos fysioterapeut/sjukgymnast per person
och år
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Avdrag för recept och sjukvårdande behandling som patienten får hos
privata läkare inom allmänmedicin.

Besök hos läkare och
fysioterapeut/sjukgymnast enligt nationella
taxan eller vårdavtal (primärvårdsnivå)
Läkarbesök inklusive telefonrådgivning*

Avdrag

770 kr

Recept

50 kr

Enkel sjukvårdande behandling av
sjuksköterska*

50 kr

Sjukgymnastbesök*

360 kr

* Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift
Kostnadsansvar för närakutmottagning
Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som
ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören
ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när
personalen tjänstgör på närakutmottagningen.
Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni,
läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning
samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på
Region Jönköpings län.
Kostnadsansvar för smittskydd
Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband
med smittspårning av exempelvis tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och
skärskador.
Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med
utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region
Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning.
Kostnader för IT och telefoni
För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören.
Leverantören debiteras en månatlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra
av IT-utrustning.
Leverantören debiteras en månatlig kostnad för TeleQ som innefattar
infrastruktur, licenser, samtalskostnader, eventuell hyra av telefoner. Leverantören
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får avropa TeleQ enligt Region Jönköpings läns leveransavtal med
tjänsteleverantören.
Kostnader för hjälpmedel och förbrukningsmaterial
Vårdcentralerna debiteras inte kostnader för diabetes- och inkontinenshjälpmedel
samt medicinska behandlingshjälpmedel inklusive förbrukning (pumpar med
tillbehör, tensapparat).

6.8 Underlag för utbetalning
Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för
utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning
baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten.
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från
vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvarig för att leverera
efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor
utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och
leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av
yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att
Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen.
I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region
Jönköpings län måste det ske senast den åttonde i varje månad för att komma med
i nästa utbetalning.
Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.
Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras
inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag
för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig
inrapportering av underleverantörsavtal.

68

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län

2021-05-21

7. Anvisningar för ansökan
7.1 Ansökan om godkännande
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. En leverantör kan ansöka om
godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet.
Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills
det aktuella vårdvalet upphör. Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan
tidigare godkända leverantörer.

7.2 Ansökan och begärda handlingar
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign
(www.tendsign.se).
För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.
Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn
på företrädare för sökanden och personnummer framgå.
Handlingar att bifoga ansökan:









registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige
Bolagsverket). Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år.
intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt
patientsäkerhetslagen (2010:659). Intyget får inte vara äldre än 3 månader.
verksamhetsbeskrivning
CV för verksamhetschef/vd
CV för medicinskt ledningsansvarig läkare
giltigt intyg om ansvarsförsäkring
finansieringsplan
referenser
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Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings län kan
komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens
ekonomiska förutsättningar.
För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.
Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig
om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i
förhållande till uppdragets omfattning.
Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:




kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
tidsperiod
kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län
förbehåller sig rätten att söka egna referenser.
För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket
och kreditupplysning.
Med sin ansökan intygar sökanden att:
•
•
•

kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda
att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten
sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför
driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten
eller säga upp avtalet

7.3 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att
någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och
motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje
enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik
uppgift omfattas av sekretess.

7.4 Frågor om ansökan
Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se).
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7.5 Komplettering eller rättning av ansökan
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas.
Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning,
felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan.
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8. Villkor för godkännande
8.1 Handlingar
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag
enligt anvisningarna.

8.2 Ekonomiska förutsättningar
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.
Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den
angivna.
I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet
ska avse första avtalsåret.
Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska
förutsättningar.

8.3 Verksamhetsförutsättningar
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de
efterfrågade tjänsterna.
Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området.
Verksamhetschef
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården.
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års
erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad
och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig
läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan
vara tillgänglig för vårdenheten vid behov.
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Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Lokaler
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i
Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för
vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets
riktlinjer för tillgängliga lokaler. Med lokaler avses vårdcentralens samtliga
verksamheter. Vårdcentral som anlitar underleverantör ansvarar att säkerställa att
den fysiska tillgängligheten är uppfylld. Som stöd i arbetet hänvisas till checklista
för tillgängliga lokaler
Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande patienter
på ett säkert sätt exempelvis personlyft, överflyttningsplattform eller liknande.
Lokalisering
Inom vårdval Region Jönköpings län är det inte tillåtet att öppna vårdcentraler,
filialer eller andra former av utlagda mottagningar i andra län för att bedriva
fysiska utomlänsbesök.
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9. Beslut om godkännande
9.1 Villkor
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda.
Sökanden kommer inte att godkännas om:




sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om
valfrihetssystem 7 kap § 1
sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar
sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten

Sökanden kan komma att inte godkännas om:
•

•
•

•

sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid
sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag
sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller
föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om
ovanstående
företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för
sökanden.

9.2 Beslut om godkännande
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan
inkommit till Region Jönköpings län.

9.3 Ingående av avtal
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören.

9.4 Verifiering inför driftstarten
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län
rätt att frånträda avtalet.
Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region
Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till
ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister.

9.5 Återkallande av godkännande
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region
Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats.

9.6 Överklagande
Sökande som gör gällande att Region Jönköpings län brutit mot en bestämmelse i
Lag (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten
i Jönköping.
Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den
upphandlande myndighetens beslut.
En ansökan om rättelse ska inges skriftligen. Ansökan om rättelse ska ha kommit
in till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten i Jönköping) inom tre veckor
från det att underrättelse lämnats.
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10. Mall för avtal enligt lagen om
valfrihetssystem
10.1 Avtalsparter
Beställare: Region Jönköpings län
Organisationsnummer: 232100-0057
Leverantör: <leverantörens namn>
Organisationsnummer: <organisationsnummer>

10.2 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och
adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

10.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med
2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet
sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut.
Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.

10.4 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.
Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress,
telefonnummer>
<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress,
telefonnummer>

10.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson
med post, e-post eller fax.

10.6 Handlingars inbördes ordning
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt
nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll.
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Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i
följande ordning:
1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. detta avtal med bilagor
3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av
förfrågningsunderlaget
4. förfrågningsunderlag med bilagor
5. eventuella kompletteringar av ansökan
6. leverantörens ansökan

10.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och
Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och
riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska
tillhandhålla relevanta styrande dokument.

10.8 Ersättningsvillkor
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 6 i ”Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län”.

10.9 Samarbetsformer
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget
kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med
Region Jönköpings län.
När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det
tre godkända samarbetsformer:




överenskommelse inom samma vårdgivare
konsultavtal
underleverantörsavtal

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om
godkännande och vid förfrågan från beställaren. Utförligare reglering av de olika
samarbetsformerna framgår av avsnitt 2.5.

10.10 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver.
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de
försäkringar leverantören har tecknat.
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10.11 Skadestånd
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på
handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav
väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens
handlande eller brist på handlande.

10.12 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På
begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet.
Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet.

10.13 Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda
invånare/patienter om förändringen.

10.14 Ändringar i avtalet
Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas.
Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor.
Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell
kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda
besparingsbeting för verksamhetsområdet.
Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar
skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant
meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att
ändringsmeddelandet är avsänt.
Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren
och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören,
upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under
den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna.

10.15 Brister och sanktioner
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela
avtalsperioden.
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Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet.
Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren.
Om leverantören inte uppfyller avtalade villkor har Region Jönköpings län rätt
att ta ut ekonomiska sanktioner. Beloppet på sanktionen fastställs av Region
Jönköpings län.
Vid brister/avtalsbrott har Region Jönköpings län rätt att:






Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid
åtgärdad brist
Minska ersättningen, betalas ej ut senare
Ej betala ut ersättningen i sin helhet
Utkräva vite
Säga upp avtal enligt avsnitt 10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens
begäran.

10.16 Tillämpning och tvister
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl
till motparten.
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

10.17 Konkurs
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer.
Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt
med leverantören.
Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om:




att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör
att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen
att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren
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10.18 Avtalets upphörande på leverantörens begäran
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader
innan verksamheten upphör.
När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp kommer vårdcentralens
geografiska närområde fördelas till andra vårdcentraler. För hantering av tidigare
listade invånare se avsnitt 2.2 Invånarnas val – När en vårdcentral upphör.

10.19 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet.
Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex
månader.
Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om
valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha
uteslutits vid tilldelning av avtal.
Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren.
Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte
skäligen kan godta.
Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare.
Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till
skadestånd.

10.20 Force majeure
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
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myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet.
Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force
majeure upphör.
För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

10.21 Efter avtalets upphörande
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till
stånd på ett patientsäkert sätt.
Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens
riktlinjer.

10.22 Bilagor






Avtal om sammanhållen journalföring (bilaga 1)
Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 1 (bilaga 2)
Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 2 (bilaga 3)
Avtal om informationsutlämning av HSA-information (bilaga 4)
Uppdragsavtal om spärrtjänst (bilaga 5)

10.23 Underskrifter
Jönköping <datum>
Region Jönköpings län
<Namn Efternamn>
<Titel>

<Ort, datum>
<Leverantör>
<Namn Efternamn>
<Titel>
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1. Vision och övergripande mål
1.1 Vision för Region Jönköpings län
För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande mål
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela
befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor. Länets invånare
ska få den vård de behöver, när de behöver den och på det sätt de behöver. Region
Jönköpings län vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med
störst behov.
Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi tillsammans möter framtidens
behov av hälso- och sjukvård. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård
och omsorg. Den nära vården börjar med det som patienten eller brukaren kan ge
sig själv och med hjälp av sina nätverk, egenvården, samt det stöd kommuner och
regioner kan ge för att möjliggöra detta.
Region Jönköpings län beskriver den nära vården som:
 En personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienten/brukarens
och närståendes behov och förmåga att hantera sin sjukdom.
 Skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare.
 Arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms. Det vill
säga att arbeta förebyggande för att lösa grundproblemet.
 Är det stöd kommuner, regioner och civilsamhälle kan ge för att
möjliggöra en personcentrerad vård.
 Är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt
arbete och underlättar för steget före och efter för att skapa en
sammanhållen vårdkedja.
 Har vårdcentralen som bas, och specialiserad sjukhusvård tillgänglig när
den behövs.
 Använder e-hälsans alla möjligheteter att möta patientens behov.
 Innebär att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan
form nära patienten.
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Region Jönköpings läns strategi för nära vård är att ställa om hälso- och
sjukvården från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från
vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och
invånarna själva.
Den nära vården är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för
sitt arbete och underlättar för steget före och efter, för att skapa en sammanhållen
vårdkedja.
För att ”Esther” ska få bästa möjliga vård utifrån sina behov stärks samverkan
med kommunerna. För en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län stödja
invånaren i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.
Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik
och e-hälsa. Digitala vårdsbesök ska vara en naturlig del i utvecklingen av vården,
och vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala
och fysiska kontakter. Region Jönköpings läns mål är att fysiska besök ska
ersättas av digitalt vårdmöte eller annan e-tjänst i betydande omfattning.
I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval när de har
behov av hälso- och sjukvård. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn som
samordnar invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Invånarna
känner tilltro och upplever att de är trygga och säkra i sina kontakter med
vårdcentralen.
Vården ska bedrivas personcentrerad. I den personcentrerade vården ska andra
behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En viktig framgångsfaktor är den
personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där
individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och
ömsesidig respekt för varandras kunskap. Även anhöriga och närståendes hälsa
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och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt med
vårdgivare.
För att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård innefattar planen sex
övergripande strategier:
1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle
som stödjer hälsosamma val i vardagen
2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård
3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av
anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering
4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad
diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs
5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på
medarbetarskap och kompetensutveckling
6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar
till sömlös samverkan där värde skapas tillsammans

1.3 Vårdval i ögonsjukvård
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen
för Lag om valfrihetssystem (2008:962).
Mål och grundläggande principer
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län:
1. Stärker invånarnas inflytande genom att









invånarna väljer vårdgivare
ersättningen följer invånaren
redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
vården ges med kontinuitet och bred kompetens
vården ges på lika villkor i hela länet
vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten
vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan
stärka invånarnas förmåga till egenvård

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom
att




stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
systematiskt fördela arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens
kompetens som främjar personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet
sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig
kompetensutveckling
8
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utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
stimulera mångfald av vårdgivare
delta aktivt i forskning och utveckling
handleda och utbilda studenter

3. Styr mot önskvärda resultat genom att
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ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov
premiera goda kliniska resultat
premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
vara patientsäker
ha hög tillgänglighet
stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt
stimulera digitalisering och e-hälsa
säkerställa kostnadseffektiv vård
stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning
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2. Allmänna villkor
2.1 Utgångspunkter
Lika rättigheter och möjligheter - antidiskriminering
Leverantören ska följa gällande lagstiftning för lika rättigheter och möjligheter
och antidiskriminering.
- Diskrimineringslagen (2008:567)
- Förbud mot missgynnande behandling av arbetstagare eller arbetssökande
som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Omfattar även vård av sjukt
barn. Föräldraledighetslagen (1995:584).
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt
Leverantören ska på begäran redovisa åtgärder, upprättade planer med mera som
vidtagits med anledning av ovanstående.
Barnkonventionen
Leverantören ska följa barnkonvention och regionens riktlinjer som utgår från
denna. Utsett barnrättsombud ska stödja verksamhetschefen att säkerställa att
barns och ungas rättigheter beaktas.
Hållbar utveckling
Leverantören ska:



Följa Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram 2021-2025.
Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Leverantören ska tillämpa Region Jönköpings läns samt nationella riktlinjer för
prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och
hälsofrämjande insatser ska anpassas efter individens förutsättningar och behov.
Särskild uppmärksamhet ska ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa.
Informationsansvar
Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda
och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till
vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.
Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om:





ändrade ägarförhållanden
överlåtelse av LOV-avtal till annan vårdenhet/leverantör
byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten
byte av verksamhetschef
10
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byte av medicinskt ledningsansvarig läkare
underleverantörer, konsulter och samverkanspartners
risk för kapacitetsbrist

Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län
kallar till.
Kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning är vårdens gemensamma system för att kunna leverera en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas
tillgänglig och användas i varje patientmöte.
Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att:







använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte
följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på
gruppnivå
använda nationella kvalitetsregister för att systematiskt förbättra sin
verksamhet
tillämpa nationella och lokala kunskaps- och beslutstöd som Region
Jönköpings län anvisar
snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap
identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten

Leverantören ska även bidra i det gemensamma lärandet och arbetet med ständiga
förbättringar.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.
Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet.
Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar,
faktabaserade beslut och samverkan.
Marknadsföring och information till invånare
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska
vara saklig och korrekt.
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Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring av hälsooch sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom informationsområdet och
standard för kallelser.
Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig.
Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och
drivs på uppdrag av regionen enligt Lag om valfrihetssystem.
Region Jönköpings läns symbol för vårdval används för att signalera vilka
vårdenheter som är godkända och möjliga att välja. Symbolen ska användas på
vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant.
Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert,
visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas.
Leverantören förutsätts ha en egen webbplats/webbsida som 1177 Vårdguiden
(1177.se) kan länka till och som i sin tur länkar tillbaka till 1177 Vårdguiden.
Leverantören ska dessutom leverera kontaktuppgifter och administrera
vårdcentralens kontaktsida på 1177 Vårdguiden. Leverantörens webbplats ska
uppfylla krav på tillgänglighet enligt EU direktiv 2016/2102 och Lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937).
Om leverantören har verksamhet och utbud utanför LOV så ska informationen
vara tydligt separerad. Detta innebär exempelvis behov av separata webbsidor för
verksamhet inom LOV och verksamhet utanför LOV.
Leverantörens ska medverka i Region Jönköpings läns informationskampanjer.
Patientens rättigheter
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån
patientlagen (2014:821).
Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans värdighet.
Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården
utifrån deras önskan och förutsättningar.
Patientkontrakt
Leverantören ska kunna erbjuda patienten ett patientkontrakt, som på ett
sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov och preferenser, presenterar
patientens individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade.
Patientkontrakt synliggör det gemensamma ansvaret mellan patient och vård.
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Överenskommelsen ska göra det tydligt vad patienten gör, med hjälp av
sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården gör.
Patienten ska veta sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård samt
kan påverka sina tider för vårdbesök i samråd med vården.
Patienten ska känna trygghet i en sammanhållen planering och vid behov
få stöd och hjälp med samordning av fast vårdkontakt.

Överenskommelser och nästa steg dokumenteras i Cosmic enligt gällande rutin.
Samordnad individuell plan (SIP)
Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer.
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Leverantören ska enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och
patientlagen (2014:821) utse en fast vårdkontakt för de patienter som behöver
eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet.
Leverantören ska även erbjuda patienter att välja en fast läkarkontakt.
Klagomål
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Vårdgaranti
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region
Jönköpings läns krav på tillgänglighet.
Patientsäkerhet
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis:





Patientsäkerhetslag (2010:659)
Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens
systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser
som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLFFS 2017:41)

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation
och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser.
Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser.
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser. Leverantören
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ska kunna delta i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara
behjälplig i spridningen av resultaten.
Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region
Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad
kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från
Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret.
Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från
Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret.
Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av
enskilda ärenden.
Leverantören ska beakta regionens patientsäkerhetsarbete ”Säker vård – alla
gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa
kunskapsområden.
Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt
patientsäkerhetslagen.
Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region
Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer.
Rehabilitering
Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser.
Rehabiliteringen ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och
behåller bästa möjliga funktion och förmåga samt ge förutsättningar för
delaktighet i samhällslivet.
Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning,
träning och behandling enligt gällande styrdokument och Region Jönköpings läns
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att
sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser
som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller
aktivitetsnedsättning.
Samverkan
Vårdgivare, huvudmän och andra aktörer
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region
Jönköpings läns, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter,
förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer.
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Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också
planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt
kompetensutveckling.
Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Regionen och
kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna.
Medicinsk programgrupp
Medicinsk programgrupp ögonsjukvård är en mötesplats för uppföljning och
styrning av ögonsjukvården inom vårdval tillsammans med andra regelbundna
forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och
sjukvården.
Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig
regi och Regionledningskontoret som leder och samordnar gruppens arbete.
Programgruppen har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att:







följa ögonsjukvårdens resultat
föreslå uppdragsförändringar
initiera och fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta
fördela uppdrag och utse representanter från ögonverksamhet till
samverkansorgan
samverka med andra programgrupper inom Region Jönköpings län
samverka med programområden och samverkansgrupper inom Sydöstra
sjukvårdsregionen

2.2 Ansvar och skyldigheter
Kris och katastrofmedicinsk beredskap
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk
beredskap och regionens beredskapsplaner.
Vid särskild händelse ska leverantören följa Region Jönköpings läns direktiv från
tjänsteman i beredskap eller regional särskild sjukvårdsledning.
Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan
bedrivas även i kritiska lägen.
Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplacerade på sin
arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med
leverantörens verksamhetschef.
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Hjälpmedel och förbrukningsmaterial
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt
Region Jönköpings läns riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser.
Leverantören ska informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella
avgifter.
Leverantören ska använda hjälpmedelscentralens upphandlade sortiment och ITstöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa
förbrukningsmaterial från materialförsörjningen.
Insyn
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt
kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i
hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om
utlämnandet strider mot lag eller annan författning.
Intyg
Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via Region
Jönköpings läns IT-stöd.
Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas.
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för
förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för
läkemedelsförskrivning uppfylls.
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och
hantering av läkemedel, vilka bygger på Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS
2017:37). Särskilt fokus ska läggas på att:


det vid alla vårdbesök som rör läkemedel finns en korrekt och aktuell
läkemedelslista hos vårdgivaren och vårdtagaren.



aktuella läkemedel dokumenteras i Cosmic. Vid förskrivning av läkemedel
ska motivering till insatt behandling, indikation och diagnos dokumenteras
i Cosmic. Ordinationsförändring ska dokumenteras under sökordet
”läkemedelsförändring” i Cosmic.



genomföra extern kvalitetsgranskning. Inom Region Jönköpings län
erbjuds verksamheterna detta genom Område Läkemedelsförsörjning.
Denna, eller motsvarande kvalitetsgranskning, ska genomföras och
rapporteras till Område Läkemedelsförsörjning minst en gång per år.



kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.
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Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje för beställning av
läkemedel.
Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) utfärdas i elektroniskt
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer.
Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan
medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och
principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även följa Region Jönköpings
läns riktlinjer ”Regelverk avseende samverkan mellan hälso- och sjukvård och
läkemedels-, medicinteknisk-, och laboratorieteknisk industri. Lokal anpassning
Region Jönköpings län”.
Medicinsk service/diagnostik
Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller
annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller
har motsvarande kvalitetssäkring. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi,
klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk
patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin.
Eventuella laboratorier i egen regi ska vara ackrediterade av Swedac eller ha
motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad laboratorieservice i egen regi ska
följa Regelverket för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin.
Leverantören som i egen regi bedriver laboratorier och övrig patientnära
analysverksamhet ska utföra internrevision en gång per år enligt Regelverket för
patientnära analysverksamhet.
Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt
Region Jönköpings läns specifikationer.
Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt regionens
riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remissoch svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service.
Medicinteknisk utrustning
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet.
Leverantören ansvarar för att den utrustning som används uppfyller vedertagna
normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt
gällande lagar och regler.
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Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning
som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid
förändringar i uppdraget.
Patientjournalen
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och
förordningar. En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god
och säker vård enligt gällande lagar och föreskrifter.
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer,
terminologi, struktur, rutinbeskrivningar, mallar och praxis för registrering av
diagnoskoder och vårdkontakter i patientjournalen. Verksamhetschefen är
ansvarig för att personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är
ansvarig för att ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.
Leverantören ska ha utsedda superanvändare för Cosmics olika moduler.
Superanvändarna ansvarar för intern utbildning och förankring av fastställda
riktlinjer, manualer och rekommenderade arbetssätt samt ansvarar för kontakter
med Folkhälsa och sjukvård i ärenden kring support, nyheter och utbildning.
Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i
patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata
vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska
bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för
sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal
avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten,
med privata vårdgivare.
Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare.
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns
regler.
Patientskadeförsäkring
Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).
Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för
handläggning av anmälda ärenden.
Patientförsäkring
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Region Jönköpings län har tecknat en patientförsäkring hos LÖF, Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag. Den patientförsäkringen gäller även om patienten
har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region.
Patientförsäkringen gäller enligt vad som framgår i patientskadelagen.
Läkemedelsförsäkring
Läkemedelsförsäkring är en försäkring som läkemedelsindustrin i Sverige har
gemensamt. Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med
övervägande sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte
kunnat förutse.
Remisser
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region
Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
Sjuk- och behandlingsresor
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och
behandlingsresor.
Sjukskrivning
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och
använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.
Smittskydd
Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt
följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen (SFS 2004:255)
och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd.
Tolk
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva,
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer.
Vårdhygien
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och
omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och
rutiner för MRB-screening. Leverantören ska registrera, följa upp och analysera
vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
samt åtgärda avvikelser.
Leverantören ska bedriva verksamhet på ett sådant sätt att Hälso- och
sjukvårdslagens krav på god hygienisk standard uppfylls. Detta innebär att
lokaler, utrustning, organisation och planering av verksamheten utformas så att
risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.
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Leverantören ska inför ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen involvera
vårdhygienisk expertis i ett tidigt skede.
Leverantören ska beakta möjligheten till rengöring och desinfektion av
medicinteknisk utrustning och inredning vid inköp.
Vårdplanering
Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den
enskilde individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

2.3 Tillgänglighet
E-tjänster
Leverantören ska vara ansluten till de nationella tjänsterna, kontaktinformation
och journalen via nätet som tillgängliggörs via 1177 Vårdguiden.
Leverantören ska erbjuda följande e-tjänster via 1177 Vårdguiden.
Invånaren/patienten ska få svar på sitt ärende inom en (1) arbetsdag.







Av- och omboka tid
Boka tid
Förnyelse av recept och hjälpmedel
Intyg
Rådgivning
Synpunkter och klagomål på vården

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut.
Invånarnas val
Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela
landet.
Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte
av vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till
faktaunderlag för sitt val av vårdgivare.
Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård.
Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård.
Telefon
Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via
telefon enligt vårdgarantin och Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på
öppettider.
Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings län om telefonitjänster
med tillhörande stödsystem. Leverantörer som inte använder Region Jönköpings
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Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län

2021-05-21

läns telefonitjänster ska leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens
specifikationer.
Öppettider
Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning
och besök.
När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt
hänvisa till alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig
överenskommelse med vårdenheten man hänvisar till.

2.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning
Arbetsgivaransvar
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler
som gäller för arbetsmarknaden.
Bemanning och kompetens
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2
§).
Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 8.3 Verksamhetsförutsättningar.
Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård.
Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom
att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och
föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten.
Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.
Leverantören ska vid förfrågan vara delaktig i arbetet med jourverksamheten.
Forskning och utveckling
Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på
vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören
delta i interaktiv forskning.
Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig
forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om
forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten.
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Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för
forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och
bibliotekstjänster.
Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra
organisationer.
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för all klinisk forskning,
inklusive klinisk läkemedelsprövning och annan uppdragsforskning.
Meddelarfrihet och meddelarskydd
Personal hos privata leverantörer ska omfattas av samma meddelarfrihet och
meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig
verksamhet.
Socialavgifter och skatt
Leverantören ska fullfölja samtliga skyldigheter avseende inbetalning av
socialavgifter enligt socialförsäkringen såsom arbetsgivaravgift samt inbetala
skatt.
Tystnadsplikt och sekretess
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de
som ställs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt
patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller även icke hälso- och
sjukvårdspersonal.
Utbildningsuppdrag
Leverantören ska tillhandahålla:




utbildningsplatser för AT- och ST-läkare
utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter
från universitet och högskolor
praktikplatser för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och grundskola

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser, lokaler och basal
utrustning enligt gällande kursplaner och Region Jönköpings läns avtal med
universitet och högskolor.
Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer examenskraven för
respektive utbildning och överenskomna krav på handledarkompetens.
Handledarna ska följa gällande handledarinstruktioner och känna till lärandemålen
för utbildningen.
Leverantören ska samverka med regionens studierektororganisation och
samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum.
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2.5 Samarbetsformer
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget. Eftersom
hälso- och sjukvårdslagen kräver tydlig reglering av vem som är juridisk
vårdgivare godkänns endast tre samarbetsformer för hälso- och sjukvårdsuppdrag
När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det
tre godkända samarbetsformer:
•
•
•

överenskommelse inom samma vårdgivare
konsultavtal
underleverantörsavtal

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om
godkännande och vid förfrågan från beställaren.
Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när
klinikens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det är
särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i
akuta situationer.
Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och
föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer.
Överenskommelse inom samma vårdgivare
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med
vårdgivaransvar för flera enheter inom Jönköpings län samarbetar för att
exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren
för vårdval.
Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse.
Konsultavtal
Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens
verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler.
Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret.
Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal.
Underleverantöravtal
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag åt leverantören
genom sin egen verksamhet.
Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård
som utförs i underleverantörens verksamhet.
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Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till
vårdgivarregistret.
Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget.
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens
kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region
Jönköpings läns riktlinjer.
All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell
underleverantör ska ställas till leverantören.
Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med
Region Jönköpings län.
Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal.
Om avtalet gäller utförande av hälso- och sjukvård inom LOV måste leverantören
fått ett godkännande av Region Jönköpings län innan avtalet träder i kraft.

2.6 Avtal enligt avtal lagen om valfrihetssystem
Ytterligare avtalsreglering framgår av avsnitt 10. Mall för avtal enligt lagen om
valfrihet.
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3. Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård
3.1 Inledning
Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som
Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget
ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av
diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i
Jönköpings län.

3.2 Uppdragsbeskrivning
Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och
uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i
öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser,
kompetens och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges
nedan.
Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för
ögonsjukvård.
Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd
Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin
vårdcentral.
Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan
patienter inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare.
Uppdraget är indelat i:
Basuppdrag:
Tilläggsuppdrag 1:
Tilläggsuppdrag 2:

Ögonläkarmottagning
Ögonbottenfotografering av diabetiker
Kataraktoperationer

I uppdraget ingår inte:










sjukdomstillstånd utan ögondiagnos
rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom
rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för åldersförändringar i gula
fläcken
glasutprovning
intravitreala injektioner och liknande behandlingar
botoxbehandlingar
kontaktlinskontroller
undersökningar i samband med refraktiv kirurgi
kosmetisk kirurgi
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3.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning
Basuppdraget omfattar:







diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av
specialist i allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och
utrustning eller omfattas av tilläggsuppdragen
nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och
riktlinjer
rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets
ögonsjukvård
Jour
Utbildningsuppdrag för Specialisttjänstgöring (ST) läkare

Tillgänglighet
Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen.
Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen.
Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1
dag/vecka sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare
via telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet.
Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan
upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runtverksamhet, men kan komma att utvidgas.
Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom
specialiteten vid planering av semester och annan ledighet.
Kompetens
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av
klinisk verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen
godkänd specialistutbildning.
För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av
Socialstyrelsen.
Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får
endast arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård.
Lokaler och utrustning
Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom
basuppdraget.
•

spaltlampa
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digital ögonbottenkamera
optical coherence tomography (OCT)
datorperimeter
pachymeter
operationsrum och utrustning för mindre operationer

Läkemedel
Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Beovu, Eylea, Lucentis och
Ozurdex, ingår inte i uppdraget.
Remisser
Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra
patient till remitterande läkare för uppföljning.
Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens
verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig.
Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral.
Samverkan
Leverantören ska:









samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att
tillgodose patienternas behov av vård och omsorg
delta i arbetet med utveckling av patientprocesser för aktuella
sjukdomsgrupper
medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1
timme per vecka
samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter
medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och
regionen
samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av
verksamheten
aktivt medverka i kodningsnätverk med uppdrag att höja kodningskvalitet
delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet

Jouruppdrag
Leverantören ska vara en del av jour och beredskapen för ögonsjukvården i
Region Jönköpings län.


Leverantörens specialistläkare alternativt ST-läkare ska delta i det
regiongemensamma primärjoursystemet i form av telefonjour.
Bakjourslinje ansvarar Ögonkliniken för.



Primärjouren har telefonjour från klockan 17.00 till 07.45 alla årets dagar.
Samtliga leverantörer (inklusive Ögonkliniken) inom vårdvalet ansvarar
för totalt 60 % av bemanningen av primärjouren.
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Leverantörens primärjouruppdrags storlek grundas procentuellt på
varje Leverantörs produktion i förhållande till hela vårdvalets
produktion inklusive tilläggsuppdrag (andel ersättning i förhållande
till den totala ersättningen inom vårdvalet).
Samma fördelning görs för stora helger. Schema för tjänstgöring läggs
av verksamhetschef på Ögonkliniken i samråd med
verksamhetscheferna för leverantörerna. Schemaläggningen görs med
minst tre (3) månaders framförhållning.
Vid sjukdom eller annan frånvaro har den leverantör som ansvarar för
jourpasset ansvaret att säkerställa ersättare.



Leverantörens kostnad för primärjouruppdraget finansieras genom
övriga ersättningar i vårdvalet.

Utbildningsuppdrag för Specialisttjänstgöring (ST) läkare
Leverantören ska bereda utrymme och tillsammans med övriga leverantörer ta ett
solidariskt ansvar för att erbjuda ST-läkare inom olika specialiteter
sidotjänstgöring (s k. randning).
Studierektor säkerställer att ST-läkarna erbjuds en ändamålsenlig utbildning i
enlighet med Socialstyrelsens krav. Studierektor gör årlig uppföljning för godkänd
studiemiljö samt vid behov.
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring enligt gällande regelverk samt Region Jönköpings läns
riktlinjer för ST-utbildning.
Leverantören ska medverka i regionens externa granskning av ST enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer. Regionens gemensamma studierektor för ST ögon har
ansvar och befogenheter mot alla leverantörer inom vårdval.
ST-läkare samt handledare ska beredas möjlighet att delta i möten och kurser
anordnade av Region Jönköpings läns ST-studierektorsfunktioner.
Införandet och utformningen av uppdraget kommer beskrivas närmare och ske
under 2022.
Rapportering och uppföljning
Leverantören ska rapportera till för uppdraget relevanta kvalitetsregister.

3.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus.
Uppdraget omfattar:
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fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för
att upptäcka de minsta förändringar
analys av fotograferade ögonbottnar
undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att
fotografera* eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid
fotograferingen
dokumentation i patientjournal
information till remittent och patient om undersökningsresultatet
rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som
behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med
hänsyn till aktuell ögonstatus
information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan
sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning
digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är
tillgängliga för andra vårdgivare

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna,
komplikationer i iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller
laserbehandlingar, perifert liggande skador i näthinnan, andra kroniska
ögonsjukdomar eller dålig medverkan från patienten ska följas upp av ögonläkare
genom individuella kontroller under lång tid.
Kompetens
Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av
bilder ska utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad
kompetens.
Utrustning
Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen
Forum.

3.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp enligt regionens
riktlinjer, med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller
speciell medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån
medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med
remittenter eller andra åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte
förekomma. Målet är att patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i
detta uppdrag.
Uppdraget omfattar:
•

kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker
eller specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras
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enligt ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska
riktlinjer för katarakt
oftalmologisk förundersökning enligt regionens riktlinjer för att bedöma
operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation
bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i
samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning
(upp till 2 timmar efter operation) med undantag för komplikationer som
kräver akutsjukhusets resurser
postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets
resurser, ska hanteras av opererande enhet
minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för
kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering
för patienter enligt regionens riktlinjer
information till patienten inför och efter operationen
skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut
vård för komplikationer som inte kan hanteras av leverantören

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik
användas.
Kompetens
Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom
ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi.
Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört
minst 200 operationer totalt och minst 100 operationer per år.
Lokaler och utrustning
Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för
operationsverksamheten som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande
standard. BOV, Byggenskap och vårdhygien, hygienklass 3. SIS TS 39:2015
Krav på luftkvalitet och ventilation på operationssal ska uppfyllas enligt SIS TS
39:2015. Partikelmätningar från luften under pågående operationsverksamhet ska
genomföras och rapporteras 1 gång per år. Ögonkirurgi, framförallt
implantationskirurgi, innebär infektionskänsliga ingrepp och värden på 50 cfu/m3
ska inte överskridas och ambitionen bör vara att nå ner under 10 cfu/ m3.
Rapportering och uppföljning
Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret.
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3.6 Ersättningsvillkor
Allmänt
Regionen avsätter 84,9 miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2022.
Fördelning av ersättning
Ersättning (miljoner kronor)
Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag
katarakt
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag
ögonbottenfotografering
Särskild ersättning
Resultatrelaterad ersättning
Summa

Totalbelopp

Procentuell
fördelning

42,8
27,3

50%
32%

2,9

3%

9,4
2,5
84,9

11%
3%
100%

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper)
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering
och gruppering av diagnos- och åtgärdskoder.
Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens
beslut ”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i
Jönköpings län”.
Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning
Ersättning per besök och kontakt (för ersättningsberättigade DRG)
Kontaktform
Kvalificerad telefon- och brevkontakt*
Sjukvårdande behandling
Läkarbesök
Synfältsundersökning och körkortsintyg
Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder,
terapeutiska, besök B80O)***
Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning
(annan op. för högt ögontryck B08O)****
Läkarbesök excision eller exkokleation av chalazion (övriga
läkarbesök vid sjukdomar i ögonregionen B99O)*****
Operation (andra operationer vid problem i ögonregionen
B17O)

Pris per kontakt
(exklusive
patientavgift)

180 kr
420 kr
1 080 kr
800 kr
1 295 kr
(bilateralt) 1 690 kr
1 295 kr
(bilateralt) 1 680 kr
1 680 kr
2 830 kr
(bilateralt) 5 430 kr

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRGgrupperas.
* Registrera KVÅ kod XCK00, AC031 eller AC049. Ersättningen avser hela processen för
synfältsundersökningen inkl. läkarbedömning som registreras som en administrativ kontakt.
*** Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10.
**** Registrera diagnoskod H40.0 - H40.1 (inklusive underdiagnoser) och KVÅ kod CHD05 alt.
KVÅ kod CHD00.
***** Registrera diagnoskod H00.1 och KVÅ kod CBB00
KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer.
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Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker
Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer.
Vårdgivare ska registrera:
 diagnoskod E100–E149
 samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten)
Ersättning per undersökning
DRG
B81O,
L40O

Pris per kontakt
(exklusive
patientavgift)

Kodtext
Ögonfotografering, besök

700 kr

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer
Regionen ersätter:




undersökning inför operation
kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen
nödvändiga läkemedel och material
kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer)

Leverantören ska registrera:
•
•
•
•

vårdåtagande katarakt
diagnoskod H25X–H26X (ej H264)
samt någon av KVÅ-kod CJD00–CJD25, CJD99 eller CJE00–CJE99
vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som
registrerades vid kataraktoperationen

Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget)
Pris per kontakt
(exklusive
patientavgift)

Kontaktform
Kvalificerad telefon- och brevkontakt*
180 kr
Sjukvårdande behandling
420 kr
Läkarbesök
1 080 kr
*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRGgrupperas.

Ersättning per operation
DRG
B12Q
B12P

Kodtext
Ensidig linsoperation utom discission av sekundär
katarakt, öppenvård
Bilateral linsoperation utom discission av sekundär
katarakt, öppenvård
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Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28
dagar från operationstillfället.
I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska
leverantören debitera patienten merkostnaden.
Kvalitetsersättning
Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första
besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga
kvalitetsvariabler.
Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som
kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin
verksamhet. Här ingår som exempelvis att aktivt medverka i utvecklingsarbete för
patentprocesser samt kodningsnätverk för ögonsjukvård. Redovisning och
uppföljningen sker inom ramen för regionens medicinska programgrupp för
ögonsjukvård.
Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar
ut ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag).
Eventuella ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2022. Aktuella variabler
och gränsvärden för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats.
Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel
av den totala produktionen inom vårdvalsområdet.
Patientrelaterad ersättning
Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar,
avgiftsfria remissbesök, avgiftsfria besök för 85 år och äldre, och ersättning för
månadsvis redovisade tolkarvoden.
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4. Informationshantering och IT
4.1 Inledning
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT.
Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och katalogtjänsten
HSA.

4.2 Informationssäkerhet
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta
patientens rätt till integritet.
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för
informationssäkerhet.
Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det
personliga ansvaret att följa policy och riktlinjer.
All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt
Region Jönköpings läns riktlinjer.

4.3 Personuppgifter
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas
inom leverantörens organisation.

4.4 Verksamhetsdata
Leverantören ska registrera vårdkontakter och tillhörande vårddokumentation
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer i de system som Region Jönköpings läns
anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data
för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa
Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnosoch åtgärdskoder.
Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning
som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län
samarbetar med.
I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska
leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av
Region Jönköpings län.
Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för
hantering av information vid verksamhetsövergång.
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Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott.
Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra
aktiviteter i enlighet med dokumentet.

4.5 IT-system och infrastruktur
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd
av Region Jönköpings län. Datorer och skrivare tillhandahålls av Region
Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning
anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt
kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på
verksamhetens utrustning.
Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings
läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna
fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan
avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region
Jönköpings läns standard för kabelsystem.
Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT-uppkoppling till utlagd
mottagning och filial än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings
län tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens
underleverantörer.
Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns
behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för
elektronisk tjänstelegitimation (SITHS). Leverantören ansvarar för att användarna
inte har tillgång till fler programvaror och system i regionens nätverk än
nödvändigt.
Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till ITtjänster.
Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning.
Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns
riktlinjer. Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i
förhållande till verksamhetens storlek.
Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören
ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Officekompatibla filformat användas.
Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings län tjänst för
befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för
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användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i
befolkningsregistret.
Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön.
Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa.
System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns
uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län
tillhandahållna IT-miljön.
System, program och utrustning som tillhandahålls av Region Jönköpings län får
bara användas för verksamhet inom vårdval Region Jönköpings län.
Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region
Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till
leverantören upprättas ett nytt avtal.
Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer,
skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer.
Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur
och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna.

4.6 Support och IT-konsulttjänster
Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i
frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system.
Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att
olika system har olika inställelsetider gällande support.
Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region
Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra
felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter
på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för
systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll.
Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region
Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns
uppdrag till leverantören.
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5. Rapportering och uppföljning
5.1 Avtalsuppföljning
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för
godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor.

5.2 Uppdragsuppföljning
Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av
kund- och processorientering:
•
•
•

verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst
för patienten
rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt,
kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning

Region Jönköpings län uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som
Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån hälso- och
sjukvårdslagen. God vård innebär att hälso- och sjukvården ska:
•
•
•
•
•
•

vara säker
vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig
vara patientfokuserad
vara effektiv
vara jämlik
ges i rimlig tid

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och
leverantörernas verksamhet.
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från
vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i
samband med regionfullmäktiges beslut om budget.
Leverantörernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånarna
insyn i verksamheten.
Patientenkäter
Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i
förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län
har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter.
Rapportering
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och
avsnitt 8 ”Villkor för godkännande”.
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister och
nationella register som exempelvis väntetider i vården. Leverantören ska på
begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för uppdraget som inte
fångas av vårdens IT-stöd.
Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för
leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service.

5.3 Dialog
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter.
Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av
verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin
verksamhet inklusive medicinska resultat.
Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till
uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis
läkemedelsförskrivning.

5.4 Fördjupad uppföljning
Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda
leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland
annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och
produktivitetsanalyser.

5.5 Revision
Region Jönköpings län har rätt att själv eller genom ombud revidera leverantörens
verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska
förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer som
leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan
kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att –
men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande.

5.6 Redovisning
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region
Jönköpings län IT-stöd för analys- och rapportuttag.
Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att
länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer.
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6. Ersättningsvillkor
6.1 Budgetram
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling
samt rationaliseringsbehov.
För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges
Kommuner och Regioners prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner.
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad
kostnadsutveckling.
Förändringar i kostnadsansvar mellan Region Jönköpings läns olika verksamheter
påverkar budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av
en utökad ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för
befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos
leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen.
Regionens inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med övriga
län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare.

6.2 Ersättningsmodell
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval ögon utgår från att
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och
kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka
grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen.
Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar
ett gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer.
Parterna ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling.
Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i
proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens
ersättningar ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat
anges. Leverantören har kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella
komplikationer.
Modellens delar:




Patientrelaterad ersättning
o Besök och åtgärder
o Diagnosrelaterade grupper (DRG)
Kvalitetsersättning
o Tillgänglighet
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o Systematiskt förbättringsarbete
o Kvalitetsindikatorer
Särskild ersättning
o Jour
o Tolk
o Utbildning

Kostnadskontroll
Region Jönköpings län fastställer varje år ett kostnadstak för varje
vårdvalsområde. Kostnadstaket är den gemensamma maximala ersättningsnivån
för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom det specifika
vårdvalsområdet. Kostnadstaket avser patientrelaterad ersättning exklusive
patientavgifter.
Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall.
Det betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan.
Om kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp
över till nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras
priserna innevarande månad för samtliga leverantörer.
Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna
kan det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde.

6.3 Patientrelaterad ersättning
Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till
leverantören. Region Jönköpings län beräknar ersättningens storlek utifrån
identifierade kostnader för effektiv vård och patienternas behov.
Region Jönköpings län planerar även att utveckla ersättningsmodellen för att
främja satsningar på e-hälsa.
Läkemedel
Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga
rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget.
Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina
läkemedel, utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet
förskrivas på recept. Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel.
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för förskrivning.
Kompensation för utebliven patientavgift
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region
Jönköpings läns. Patientavgifterna tillfaller leverantören.
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När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter Region Jönköpings län
leverantören för uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök. Leverantören
ersätts också för avgiftsfria remissbesök.
Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök för patienter 20 år och äldre
upp till 85 år eller om patienten låter bli att betala patientavgiften.
Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den
som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.
Tolk
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. Ersättning
medges för max tre månader gamla fakturor.
Vård av patienter från andra regioner
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av
en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa
hemregionens remissregler.
Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land.
Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till Region Jönköpings län.
Kopia på giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta
betalas inte någon ersättning ut.
För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.
Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.
Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas
ingen ersättning ut.

6.4 Kvalitetsersättning
Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt
följande definition:
Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet
resurs
Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt
förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt
Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”
(SOSFS 2011:9).
Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få
ersättning för:
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tillgänglighet – en procent
systematiskt förbättringsarbete – en procent
övriga kvalitetsvariabler – en procent

6.5 Särskild ersättning
Ersättning för jour och beredskap
Beroende på uppdragets utformning kommer ersättningsmodell och finansiering
för detta tas fram.
Ersättning för utbildningsuppdrag för Specialisttjänstgöring (ST)
läkare
Beroende på uppdragets utformning kommer ersättningsmodell och finansiering
för detta tas fram.
Momskompensation
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För
att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika
villkor kompenseras privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom
att ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen.
Riktade statsbidrag
Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika
områden i regioners och kommuners verksamhet. Bidragen är villkorade och
beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i relevanta
förbättringsområden enligt överenskommelser mellan Socialdepartementet och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Modellerna för ersättning varierar.
Ersättning för vård utförd av underleverantör
I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör,
ska leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna
administrerar och ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden.

6.6 Underlag för utbetalning
Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för
utbetalning av ersättning från vårdens IT-stöd. Reglering för utbetalning baseras
på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten.
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från
leverantörerna inom Vårdval Ögon. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera
efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor
utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och
leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av
yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att
Region Jönköpings län får korrekt indata från leverantören.
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I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till Region Jönköpings
län måste det ske senast den åttonde i varje månad för att komma med i nästa
utbetalning.
Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.
Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i
efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag för
besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig
inrapportering av underleverantörsavtal.

43

Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län

2021-05-21

7. Anvisningar för ansökan
7.1 Ansökan om godkännande
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. En leverantör kan ansöka om
godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet.
Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills
det aktuella vårdvalet upphör. Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan
tidigare godkända leverantörer.

7.2 Ansökan och begärda handlingar
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign
(www.tendsign.se).
För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.
Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn
på företrädare för sökanden och personnummer framgå.
Handlingar att bifoga ansökan:









registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige
Bolagsverket) Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år.
intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt
patientsäkerhetslagen (2010:659) Intyget får inte vara äldre än 3 månader.
verksamhetsbeskrivning
CV för verksamhetschef/vd
CV för medicinskt ledningsansvarig läkare
giltigt intyg om ansvarsförsäkring
finansieringsplan
referenser

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut
eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska
förutsättningar.
För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.
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Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig
om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i
förhållande till uppdragets omfattning.
Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:




kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
tidsperiod
kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län
förbehåller sig rätten att söka egna referenser.
För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket
och kreditupplysning
Med sin ansökan intygar sökanden att:
•
•
•

kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda
att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten
sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför
driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten
eller säga upp avtalet

7.3 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon
del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras
med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje enskilt fall och
vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av
sekretess.

7.4 Frågor om ansökan
Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se).

7.5 Komplettering eller rättning av ansökan
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas.
Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning,
felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan.
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8. Villkor för godkännande
8.1 Handlingar
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag
enligt anvisningarna.

8.2 Ekonomiska förutsättningar
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.
Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den
angivna.
I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet
ska avse första avtalsåret.
Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska
förutsättningar.

8.3 Verksamhetsförutsättningar
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de
efterfrågade tjänsterna.
Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området.
Verksamhetschef
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30, 4 kap §2). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården.
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Medicinskt ledningsansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk
verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd
specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig läkare ska vara regelbundet
kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan vara tillgänglig för vårdenheten
vid behov.
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Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Lokaler
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i
Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för
vårdverksamhet.
Leverantören ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ha
ändamålsenliga lokaler där de och utrustningen håller en god hygienisk standard.
Referens BOV, Byggenskap och vårdhygien, hygienklass 2
Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för
tillgängliga lokaler.
Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande patienter
på ett säkert sätt exempelvis personlyft, överflyttningsplattform eller liknande.
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9. Beslut om godkännande
9.1 Villkor
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda.
Sökanden kommer inte att godkännas om:




sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om
valfrihetssystem 7 kap § 1
sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar
sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten

Sökanden kan komma att inte godkännas om:
•

•
•

•

sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid
sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag
sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller
föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om
ovanstående
företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för
sökanden.

9.2 Beslut om godkännande
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att ansökan inkommit
till Region Jönköpings län.

9.3 Ingående av avtal
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören.

9.4 Verifiering inför driftstarten
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län
rätt att frånträda avtalet.
Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av Region
Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till
ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister.

9.5 Återkallande av godkännande
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region
Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats.

9.6 Överklagande
Sökande som gör gällande att Region Jönköpings län brutit mot en bestämmelse i
Lag (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten
i Jönköping.
Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den
upphandlande myndighetens beslut.
En ansökan om rättelse ska inges skriftligen. Ansökan om rättelse ska ha kommit
in till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten i Jönköping) inom tre veckor
från det att underrättelse lämnats.
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10. Mall för avtal enligt lagen om
valfrihetssystem
10.1 Avtalsparter
Beställare: Region Jönköpings län
Organisationsnummer: 232100-0057
Leverantör: <leverantörens namn>
Organisationsnummer: <organisationsnummer>

10.2 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av <specialitet> vid <ange namn
och adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal
och ”Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län”.

10.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med
2022-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet
sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut.
Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.

10.4 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.
Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress,
telefonnummer>
<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress,
telefonnummer>

10.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson
med post, e-post eller fax.

10.6 Handlingars inbördes ordning
”Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län” är en del av avtalet. De i
denna punkt nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna
skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:
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skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor
regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av ansökan
leverantörens ansökan

10.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och
Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och
riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska
tillhandhålla relevanta styrande dokument.

10.8 Ersättningsvillkor
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 3 och 6 i ”Ögonsjukvård inom vårdval
Region Jönköpings län”.

10.9 Samarbetsformer
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget.
När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det
tre godkända samarbetsformer:




överenskommelse inom samma vårdgivare
konsultavtal
underleverantörsavtal

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om
godkännande och vid förfrågan från beställaren. Utförligare reglering av de olika
samarbetsformerna framgår av avsnitt 2.5.

10.10 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver.
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de
försäkringar leverantören har tecknat.

10.11 Skadestånd
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på
handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav
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väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens
handlande eller brist på handlande.

10.12 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På
begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. Regionen
Jönköpings läns godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta
giltighet.

10.13 Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda
invånare/patienter om förändringen.

10.14 Ändringar i avtalet
Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas.
Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor.
Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell
kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda
besparingsbeting för verksamhetsområdet.
Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar
skriftligen meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant
meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att
ändringsmeddelandet är avsänt.
Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren
och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören,
upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under
den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna.

10.15 Brister och sanktioner
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela
avtalsperioden.
Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet.
Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren.
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Om leverantören inte uppfyller avtalade villkor har Region Jönköpings län rätt
att ta ut ekonomiska sanktioner. Beloppet på sanktionen fastställs av Region
Jönköpings län.
Vid brister/avtalsbrott har Region Jönköpings län rätt att:






hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid
åtgärdad brist
minska ersättningen, betalas ej ut senare
ej betala ut ersättningen i sin helhet
utkräva vite
säga upp avtal enligt avsnitt 10.19 Uppsägning av avtalet på beställarens
begäran.

10.16 Tillämpning och tvister
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl
till motparten.
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

10.17 Konkurs
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region
Jönköpings läns riktlinjer.
Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt
med leverantören.
Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om:




att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör
att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen
att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren

10.18 Avtalets upphörande på leverantörens begäran
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva
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verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader
innan verksamheten upphör.

10.19 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet.
Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex
månader.
Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om
valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha
uteslutits vid tilldelning av avtal.
Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren.
Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte
skäligen kan godta.
Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare.
Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till
skadestånd.

10.20 Force majeure
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet.
Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om
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uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force
majeure upphör.
För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

10.21 Efter avtalets upphörande
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till
stånd på ett patientsäkert sätt.
Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens
riktlinjer.

10.22 Bilagor





Bilaga 1 - Sammanhållen journalföring
Bilaga 2 - Personuppgiftsbiträdesavtal
Bilaga 3 - Tredjepartsavtal HSA och SITHS
Bilaga 4 - Uppdragsavtal om spärrtjänst

10.23 Underskrifter
Jönköping <datum>

<Ort, datum>

Region Jönköpings län

<Leverantör>

…………..………………….

…………………………….

<Namn Efternamn>

<Namn Efternamn>

<Titel>

<Titel>
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Priser fr.o.m. 2022-01-01 (kr)
Zoner
Biljettyp
Enkelbiljett
Enkel, vuxen
Enkel, ungdom
Period 30 D
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period 20 D (inom 60 dagar)
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period 10D (inom 60 dagar)
Normalpris
Ombord på buss/tåg
24-timmars biljett
Normalpris
Ungdom
Period Student 30 D (25% rabatt)
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period Ungdom 30D Län
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period Senior 30D Län
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period 365

1

2

Län

35
21

70
42

140
84

690
720

810
840

740
770

Justering, kr
1

2

Län

2,00
1,20

4,00
2,40

8,00
4,80

1170
1200

-40
-40

-50
-50

875
905

1310
1340

0
0

410
440

485
515

725
755

70
42

140
84

520
550

Justering, %
1

2

Län

6,1%
6,1%

6,1%
6,1%

6,1%
6,1%

-60
-60

-5,5%
-5,3%

-5,8%
-5,6%

-4,9%
-4,8%

0
0

0
0

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

0,0%
0,0%

0,1%
0,0%

-0,1%
-0,1%

280
168

4,00
2,40

8,00
4,80

16,00
9,60

6,1%
6,1%

6,1%
6,1%

6,1%
6,1%

610
640

880
910

-30
-30

-36
-36

-45
-45

-5,5%
-5,2%

-5,5%
-5,3%

-4,9%
-4,7%

205
235

205
235

205
235

0
0

0
0

0
0

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

205
235

205
235

205
235

0
0

0
0

0
0

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

6 555

7 695

11 115

-380

-477

-570

-5,5%

-5,9%

-5,0%

Länsgränsrabatt Sydtaxan 2.0
Enkelbiljett 25% och periodbiljett (30D och 365D) 35% rabatt i första zonen i Jönköpings län, tillkommer angränsande pris med samma rabattsats.
Period Student Länsgräns 30 D
25% rabatt på ovanstående
Länsgränsrabatt Västtrafik
Periodbiljett 15% i första zonen i Jönköpings län, tillkommer Västtrafiks pris med samma rabattsats.
Period Barnvagn (årskort)
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Skol- och förskolebiljett
6-15 resande
16-25 resande
26-35 resande
Tillsammansrabatt
(på enkel- samt 24-timbiljett)
Återbäring på enkelbiljetter
Efter tre köp av enkelbiljetter
Ombordavgift
Tilläggsavgift, vid ogiltig biljett

700
730

750
780

900
930

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

126
252
378

252
504
756

504
1008
1512

7,20
14,40
22,60

14,40
29,80
44,20

29,80
59,60
88,40

6,1%
6,1%
6,4%

6,1%
6,3%
6,2%

6,3%
6,3%
6,2%

25%

25%

25%

0

0

0

20%

20%

20%

0

0

0

30
1500
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

1. Inledning
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer.
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och
omfattningen av sjukreseverksamheten.

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även
asylsökande omfattas av detta regelverk.

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum.
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kr betalas
inte ut. Patient kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem.

1.3 Preskriptionstid
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är
preskriptionstiden 10 år.
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1.4 Omprövning av beslut
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas
på tjänstemannanivå.
1.5 Övrigt
Vid missbruk eller otillbörligt nyttjande av sjukresor har Regionen möjlighet att hänvisa
sökanden till eget transportalternativ.
Detsamma gäller om resenären utsatt transportör för hot, våld eller olämpligt beteende i
övrigt.
Ovanstående gäller sjukresor och ska ej påverka resenärens möjlighet till icke-planerade
sjuktransporter.
Sjukresa genom eget transportalternativ ersättas i efterhand enligt regelverket för
sjukresor under förutsättning att sjukresan varit behövligt med hänvisning till resenärens
hälsotillstånd.
Med missbruk eller otillbörligt nyttjande avses nyttjande av sjukresa i avsaknad adekvat
medicinsk behov som inte ej kan styrkas med intyg.
Med hot, våld eller olämpligt beteende i övrigt avses ärende där resenär polisanmälts på
grund av dennes beteende eller omständigheter i övrigt vid sjukresa.

2. Färdsätt
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning/intyg för.
Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande
vårdpersonal.

2.1 Privat bil
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.
Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.
Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet
med egen bil.
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2.2 Buss eller tåg
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid
vårdinrättningarna.
Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste
patienten ha försökt ändra tiden för besöket.
Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3.

2.3 Sjukresa med serviceresefordon
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon.
Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för annat transportmedel
med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande
vårdpersonal och bedömning (intyg) görs innan resa bokas och avser både in- och
hemresa.
Resan beställs via Beställningscentralen för Serviceresor.
Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med
Serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från
Beställningscentralen för Serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg.
Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.
Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket
infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om
patienten själv har en smittsam sjukdom.
Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder
Cosmickvittot, eller sjuktransportkvittot eller digitalt intyg som både styrker besöket i
vården samt behovet av färdsätt. Egenavgift som för sjukresa erläggs.
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I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten.
Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.
Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.
Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt
färdtjänsttillstånd.

2.4 Flyg
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att
hälsotillståndet kräver detta färdsätt.

2.5 Övrigt vid sjukresa
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss).
I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden (folkbokföringsadress).
Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss.
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil
och allmänna kommunikationer inte kan användas.

3. Sjukresor inom länet
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.
Med återkommande menas:
1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd
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3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd
4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd
Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.
Cosmickvittot/digital intyg gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett.
Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit
angivna datum.
Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan
uppfylls:
•Dialysbehandling
•Strålbehandling
•Cytostatikabehandling
•Lung- och allergimottagningen
•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök)
•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo
•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov
•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov
•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling
För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader.
För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller
Habiliteringscentrum.
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Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor.

4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida
vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med
serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens
hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss.

5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från
annat län
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting.
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv
beroende på vilka regler som gäller.
Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd.
Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller
olycka vid vistelse i annat län.
Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län.

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder
6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För
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patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker
identitet och nationalitet.
Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.
Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa
Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.

6.2 Medborgare från övriga länder
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.

7 Reseersättning och egenavgift
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som
ersätts av regionen.

7.1 Privat bil
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 130 kr enkel resa.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård
vid länets sjukhus. Se punkt 3.
Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss.
Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.
Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som
åker med i fordonet.

7.2 Buss, tåg, flyg och färja
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag
flyg där egenavgiften är 130kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift.
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Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård
vid länets sjukhus. Se punkt 3.

7.3 Serviceresor
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är
130 kr enkel resa.
Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon.
Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften
för fortsättningsresan. Cosmickvittot, eller sjuktransportkvittot eller digitalt intyg
används.
Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras.
Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen
egenavgift.
Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen
(SML) betalar egenavgift och kan ansöka om återbetalning av egenavgift fn hos –
försäkringskassan.
Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.
Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning.
Istället sker kvittning mot skulden.

7.4 Asylsökande
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.
Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg.
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7.5 Reseersättning ledsagare
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.
En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför
länet.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs, undantag
är digitalt intyg då detta anges.I normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall
barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan två ledsagare accepteras.
Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.
En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.
Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med
Serviceresefordon medges inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad.
All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.
Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.
Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta
regelverk.
När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande
regler ska ske för återresa.

7.6 Forskning och donation
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt
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forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller
följande:
Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil
kan beställa sin resa via Serviceresor och vården intygar behovet. Ingen reseersättning för
privat bil, buss eller tåg utgår inom länet.
Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning
utan avdrag för egenavgift.

7.7 Barn o barnperspektivet
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas.
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor.
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet.
Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal)
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet.
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas
stadigvarande hos barnet på sjukhuset.
Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.
Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska
styrkas av vårdgivaren.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under
färden av fler, kan 2 ledsagare accepteras. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.Vid
digitala intyg anges alltid ev behov av ledsagare oavsett ålder.

7.8 Övernattning
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.
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Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske.
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl.
04:30.)
Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting.

7.9 Ej ersättningsberättigade resor
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och
behandlingsresor:
•Taxiresor som beställs direkt via taxi.
•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.
•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus).
•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget
boende
•Dagvård med social inriktning
•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer,
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi,
cellprovtagning, aortascreening etc.)
•Friskvård
•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast
•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)
•Apotek
•Optiker
•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom
länet för utprovning av peruk)
•Familjerådgivning
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8. Regler för gästdialys
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.
För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.
Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i
högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under
denna tid.

9. Permission och permissionsresor
9.1 Betalning vid permissioner
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar
patienten ingen patientavgift.

9.2 Resdag
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad
permission.

9.3 Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och
från sjukhuset.

9.4 Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och
där permissionen ingår som ett led i behandlingen.
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9.5 Permissionsresor
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen.
Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en
mils längre resa får patienten stå för själv.
Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via
Serviceresor och vården intygar behovet. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst)
krävs särskilda skäl för att beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är
vårdnadshavares ansvar att ordna resan. att skjutsa.
Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via
Serviceresor.
Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen
egenavgift.

10. Högkostnadsskydd för sjukresor
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst
2 340 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet
och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag.
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.
Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 340 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte
ske.
Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i
Jönköpings län.
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11. Ikraftträdande
2022-01-01, om inget annat anges.
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst
Regelverk för färdtjänst

Allmänt
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för färdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
färdtjänstlagen.

Tillstånd till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande
paragrafer:
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
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Lag (2010: 1068).
7§ 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 kommunikationsmedel.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av
det allmänna. Lag (2006:1114).
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Färdtjänstformer
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:

Färdtjänst
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i
detta regelverk.

Länsfärdtjänst
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg
in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.

Resa i annan kommun utanför länet
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför
länet.
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan
kommun
utanför Jönköpings län.
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Övrigt
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för
resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk.

Regelverk
1. Ansvar för färdtjänst
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.
Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
2. Rätt till färdtjänst
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.
3. Ansökan om tillstånd
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder
av minst tre månader.
4. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och
meddelar beslut.
5. Överklagande av beslut
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet.
6. Giltighetstid
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år. En person kan få
tillstånd Färdtjänsttillstånd kan beviljas utan tidsbegränsning om
funktionsnedsättningen bedöms vara livslång, trots eventuell framtida medicinsk
utveckling. I bedömningen ska även tas hänsyn till förbättrad tillgänglighet i
kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar med olika servicenivåer i
samband med/eller under resan.
7. Återkallande
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre

3(14)

4(14)
2021-04-27

finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
8. Färdtjänstens omfattning
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom
Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län. Vid resa utanför
länsgränsen ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom
annan kommun utanför länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till
tjänsteresor.
9. Resa inom annan kommun
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor.
Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12månadersperiod beviljas max 60 enkelresor.
10. Färdsätt
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av färdtjänsttillståndet. Länstrafiken
avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.
11. Beställning av resa
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme
före önskad avresa. Länsfärdtjänstresa Övriga resor ska beställas senast fyra
timmar före avresa. Resa före kl. 10.00 måste beställas dagen innan senast kl.
19.00. Fram- och återresa går att beställa vid samma tillfälle. Avbeställning av
resa ska ske senast 30 min innan resan skulle påbörjats. Ändring av bokad resa
resulterar i en ny beställning. Begäran Önskan om avresetid eller ankomsttid ska
anges vid beställning av resan. Beställningscentralen anger lämplig avresetid
utifrån begärd önskad ankomsttid.
12. Justerad avresetid
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser
vid beställningstillfället erbjuds alternativ restid.
13. Hämtning
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före
eller 10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening.
Efter denna tid bör resenären kontakta Serviceresor för besked. Resenären ska
meddelas när avtalad tid inte kan hållas.
14. Samåkning
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran om särskild chaufför förare,
fordon eller transportör kan inte tillgodoses.
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15. Resväg
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika
resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten
inom linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.
16. Antal resor
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver
användas. Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet
omfattar (9 §).
17. Tider
Färdtjänstresa får företas kan utföras följande tider:
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00
Fredag kl. 06.00-02.00
Lördag kl. 07.00-02.00
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00.
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00. Härutöver kan
Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om resor till kl.
02.00 vid några av årets helgdagar.
18. Avgifter och faktura
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens
gällande prislista (lägst en zon). Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver
aktuellt zonpris, en extraavgift motsvarande priset 2 gånger för första zon.
Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens
prislista för skolungdom. Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna
pengar som möjligt och förare växlar max 200-kronorssedel. Om resa beställts
och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter innan resan skulle
påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med 100kr/beställd resa.
Samtliga egenavgifter inkl. pris inklusive pris för arbetsresor) kan faktureras
kund. Kund anmäler detta vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa
alt alternativt vid erhållande av tillstånd färdtjänsttillstånd och gäller tills vidare.
Faktureringen gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i
efterskott avseende färdtjänst, arbetsresor och sjukresor. Egenavgift för
medresenär inkluderas i faktureringen. Sker inte betalning enligt faktura kan kund
stängas av från tjänsten faktura faktureringen, betalning sker då med kontant
betalning/kortbetalning kontanter/bankkort innan resan påbörjas.
Egenavgift för resa inom annan kommun utanför länet Jönköpings län (enligt
punkt 9) är 10 kr per km, dock minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en
(1st) medresenär/ledsagare.
19. Assistans Förarassistans
Den färdtjänstberättigade som är i behov av assistans till och från bostaden kan
erbjudas detta. Det ska framgå av färdtjänsttillståndet om förarassistans är
beviljad.
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Assistans Förarassistans innebär att chauffören föraren hämtar och lämnar den
färdtjänstberättigade i bostaden eller i annan lokal.
20. Ledsagare
Den färdtjänstberättigade som är i behov av hjälp under resan kan beviljas
ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte vistelsen på
resmålet. Med ledsagare avses en person som följer med den färdtjänstberättigade
för att denna ska kunna genomföra en resa. Ledsagaren ska kunna bistå med all
den service som behövs och även vara behjälplig mellan bostad och
påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av färdtjänsttillstånd
eller ha behov av förarens assistans eller medtaga hjälpmedel egna
förflyttningshjälpmedel. Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Barn
under 7 år reser alltid med ledsagare. Ledsagare betalar ingen avgift egenavgift.
21. Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är
ledsagare. Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas
då som medresenär utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär
ska meddelas vid beställning av resan. Medresenär betalar egenavgift
motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon) och barn
0-6 år åker gratis om vuxen finns i samma bokning.
22. Arbetsresor
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som
vuxenstuderar. För den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl.
24.00 beviljas undantag från ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en
fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort
för vuxen, och antal zoner. Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens
periodkort, 30-dagarskort för vuxen, med länsgiltighet. Villkoret för en
månadskostnad är att den betalas via faktura i efterskott. Vid utebliven betalning
av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad och resorna betalas vid
varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor enligt punkt 18. För
den som åker arbetsresa För färdtjänstberättigad som reser till arbete finns
möjlighet att inkludera lämning/hämtning på förskola/fritids för egna barn (max
12 år) i anslutning till resa till/från arbetet.
23. Skolskjuts
Färdtjänst kan inte utnyttjas nyttjas av elever elev som är beviljad skolskjuts till
och från grundskola eller särskola inklusive gymnasiesärskola eller för resor under
skoltid.
24. Hjälpmedel
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får
medtas under resan . Vid beställning av resa ska den resande anmäla vilka
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hjälpmedel som ska medtas under resan . Ledsagare och medresenär kan inte
medtaga egna hjälpmedel eller egen rullstol på resan, krycka/käpp är undantaget.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm
och B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i
varje enskilt fall.
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får
medtas i fordonet. Vid beställning av resa ska den färdtjänstberättigade uppge
vilka förflyttningshjälpmedel som ska tas med. Ledsagare och medresenär kan
inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är undantaget.
Om en färdtjänstberättigad behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara
godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt
rullstolstillverkarens anvisningar. Färdtjänstberättigad ansvarar själv för att
kontrollera att rullstol är godkänd.
Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm, B850mm, H1450mm
samt vara avsedd och godkänd för transport i fordon.
Övriga hjälpmedel hanteras eventuellt som bagage se punkt 27 .
25. . Trappklättrare/förflyttning i trappor Förflyttning i
trappa/Trappklättrare
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare i samband med resan.
Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max
24 enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av
alternativen kan väljas. Om kund färdtjänstberättigad bor på särskilt boende,
enligt beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, finns möjlighet till max 24
enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress. Förflyttning med
trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet. (Totalvikt av rullstol och
färdtjänstberättigad vid trappklättring får vara maximalt 160 kg).
Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller
till/från den egna bostaden. För samtliga förflyttningar i trappor gäller att
uppdraget ska vara genomförbart
och ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas
utförs inte förflyttning. För förflyttning i trappa med trappklättrare gäller att
uppdraget ska vara genomförbart och ska kunna ske utan risker för förare
och/eller färdtjänstberättigad. Bedöms risker finnas utförs inte förflyttning.
26. Liggande transport
För färdtjänstberättigad som behöver liggande transport sker transporten på bår.
Förflyttning med bår i trappa utförs inte. Förare i serviceresefordon kan endast
vara ett stöd vid förflyttning för att komma på och av bår. Föraren utför inte
lyfthjälp för att komma på och av bår. (Totalvikt på bår och färdtjänstberättigad
får vara maximalt 160 kg).
27. Bagage
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage
för ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en normalstor
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väska/kasse. Ledsagare och/eller medresenär får max ta med en normalstor
väska/kasse per person. Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras.
28. Husdjur
Husdjur får inte medföras. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov
får medtas. Färdtjänst är en persontransport och husdjur får inte medfölja.
Undantag gäller för certifierad assistanshund som får medfölja utan avgift.
Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran.
29. Allmän kollektivtrafik
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken
kan färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till
på resan. Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den
som följer med på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den
färdtjänstberättigade erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt
måste färdtjänstberättigad vara med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet
stämplas vid påstigning.
29. Allmän kollektivtrafik
Om färdtjänstberättigad kan resa med den allmänna kollektivtrafiken (buss eller
tåg) med hjälp av någon, finns möjlighet att få och använda ”Ta med en vän” kort.
Färdtjänstberättigad betalar sin resa enligt Länstrafikens ordinarie priser och
vännen reser med utan kostnad genom att stämpla ”Ta med en vän” kortet. Kortet
gäller vid resa med Jönköpings Länstrafiks bussar och tåg inom Jönköpings län.
Kortet är giltigt så länge färdtjänsttillstånd är giltigt.
30. Förändringar
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för
funktionsnedsättning.
31. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning
Jönköpings Länstrafik.
32. Ansvar för säkerhet under transport
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa kan genomföras på
säkert sätt. Om föraren gör bedömning att en resa inte kan genomföras på ett
säkert sätt för färdtjänstberättigad, medresenär och förare ska resan inte
genomföras innan säkerhetsriskerna är åtgärdade.
33. Ikraftträdande
2022-01-01, om inget annat anges.
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Regelverk för riksfärdtjänst
Allmänt
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och
varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige
utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst är avsedd för personer
vars funktionsnedsättning är varaktig. Med varaktig menas att
funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader sex månader.
Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för riksfärdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men
kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i riksfärdtjänstlagen.
Tillstånd för riksfärdtjänst
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt
följande paragrafer:
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i
länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).
5 § Tillstånd ska meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).
6 § Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.
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7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Regelverk
1. Ansökan
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för
riksfärdtjänst. Ansökan görs för varje resa. Ansökan bör vara Länstrafiken
tillhanda senast 21 dagar tre veckor innan avresa,. Inför storhelger bör ansökan
göras tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska göras senast den
15 november.
2. Tidpunkt för resa TA BORT PUNKT 2
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller.
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se
punkt 17 i regelverket för färdtjänst).
2. Beslut NY PUNKT
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövning för riksfärdtjänst.
Beslut meddelas skriftligt och kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Riksfärdtjänst beviljas inte retroaktivt.
3. Ändamål eller annan betalare
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske inom Sverige, från en
kommun till en annan.
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor resa med ändamålen tjänsteresor resa,
arbete, utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt
riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor resa som bekostas av det allmänna (det
vill säga staten, en kommun eller ett landsting region).
4. Val av färdmedel
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar,
med hänsyn till resenärens funktionshinder:
1. Allmänna kommunikationer; tåg 1:a klass
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon.
Allmänna kommunikationer med ledsagare
3. Allmänna kommunikationer med ledsagare i kombination med
serviceresefordon
4. Bil eller specialfordon Serviceresefordon
5. Serviceresefordon med ledsagare
Ersättning för resor resa med hyrbil eller privatbil medges inte.
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Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer
tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är
funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är
som avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa
med bil eller specialfordon beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna
kommunikationer. Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer
på egen hand, kan riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med
anslutningsfordon. Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas
inte.
Riksfärdtjänstresa sker i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans
med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon
(serviceresefordon.) Det är resenärens funktionshinder som avgör vilket färdsätt
som beviljas och eventuellt hjälpbehov av ledsagare under resan. Resa med
serviceresefordon beviljas endast om resa med allmänna kommunikationer inte
kan genomföras, trots stöd av ledsagare. Resa med serviceresefordon beviljas inte
på grund av att allmänna kommunikationer saknas på sträckan, går vid fel
tidpunkt eller att det är långt till hållplats. Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan
ordnas beviljas inte.
Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt
samåkning. Samåkning kan innebära längre resväg och/eller längre restider. För
resor resa upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas maximalt
6 timmar och för längre resor resa kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas
maximalt 12 timmar.
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om
den enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan
återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton.Vid beslut om resa med
allmänna kommunikationer köper resenär biljett på egen hand på billigaste sätt.
Underlag som styrker biljettkostnad, antingen biljett eller kvitto på e-biljett
skickas till Jönköpings Länstrafik, Färdtjänstenheten, efter genomförd resa.
Ersättning för merkostnad av resa betalas ut till resenär. Vid beslut om resa med
serviceresefordon bokas resa av Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten, och
resenär betalar egenavgift till förare.
Samordning av resorna resa med serviceresefordon sker regelmässigt där det är
möjligt och planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna resa. Uppehåll under resa
utöver toalettbesök medges ej är inte tillåtet. Vid längre resor resa kan matpaus bli
aktuell tillåtas.
5. Ledsagare
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Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren resenär för
att denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare
ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan med
den service som ges av trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare skall vara
knutet till själva resan. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte
vistelsen på resmålet. Ledsagare ska kunna bistå med all den service/hjälp som
behövs för att resenär ska kunna genomföra resa. Resenär måste själv ordna
ledsagare. Ledsagare betalar ingen egenavgift. Behov av ledsagare ska framgå av
beslutet. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare. Vid resa med
serviceresefordon får ledsagaren inte själv vara i behov av assistans från föraren
eller ta med förflyttningshjälpmedel.
6. Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk
resekostnad. En (1) medresenär får följa med. Vid resa med
taxi/specialfordon/serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som
den riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under 12 år.
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa
med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.
Finns egna barn under 12 år kan fler medresenärer förekomma.
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa
med. Medresenär bokar sin egen resa och betalar pris enligt linjetrafikens priser.
Vid resa med serviceresefordon får en medresenär följa med om det framgår av
beslut. Medresenär betalar samma egenavgift som resenär och detta gäller även
barn under 12 år. Finns egna barn under 12 år kan flera medresenärer förekomma.
7. Hjälpmedel och bagage
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna
eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm
och B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i
varje enskilt fall.
Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte medföras i större utsträckning
än vad som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare
och/eller medresenär får medtaga tas med max en normalstor väska/kasse per
person. Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad
ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.
Vid resa med allmänna kommunikationer får hjälpmedel och bagage tas med
enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag.
Vid resa med serviceresefordon ska det framgå av beslutet vilka
förflyttningshjälpmedel som får tas med på aktuell resa. Ledsagare och
medresenär kan inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är
undantaget. Om resenär behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara
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godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt
rullstolstillverkarens anvisningar. Resenär ansvarar själv för att kontrollera att
rullstol är godkänd. Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm,
B850mm, H1450 mm samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel
hanteras eventuellt som bagage. I serviceresefordon får resenär ta med två
normalstora väskor/kassar. Ledsagare och/eller medresenär får ta med max en
normalstor väska/kasse per person.
8. Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som
gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte
medföras. Vid resa med serviceresefordon får endast certifierad assistanshund
följa med. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran.
9. Avbokning
Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten, ansvarar inte för avbokning av resa med
allmänna kommunikationer. Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan
genomföras. Vid resa med serviceresefordon ska resenär avboka resan så snart det
är känt att resan inte kan genomföras. Under kontorstid sker avbokning till företag
som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna resan och för
kännedom till Jönköpings Länstrafik – FärdtjänstenhetenJönköping Länstrafik,
Färdtjänstenheten. Behöver avbokning ske Utanför kontorstid kontaktas kontaktar
resenär i första hand det företag som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska
utföra resorna resan (f.n. för närvarande Riksfärdtjänsten Sverige AB). I andra
hand kontaktas kontaktar resenär respektive trafikföretag. Vid försent avbokad
resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den enskilde. resenär.
10. Återkallelse av tillstånd
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6 § kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som
gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall
vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst
antal resor.
11. Vilka beslut får överklagas
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt
förvaltningslagens bestämmelser.
12. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
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13. Ansvar för säkerhet under transport
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa med
serviceresefordon kan genomföras på säkert sätt. Om föraren gör bedömning att
resan inte kan genomföras på ett säkert sätt för resenär, medresenär och förare ska
resan inte genomföras.
14. Ikraftträdande
2021-01-01, 2022-01-01 om inget annat anges.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 204-205
Tid:

2021-10-26 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, Sal A

§ 205
Jönköpings flygplats
Diarienummer: RJL 2021/2058
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
• Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag med
utgångspunkt från dagens diskussion.
• Förslaget behandlas vid ett extra styrelsesammanträde
den 9 november, som föregåtts av en avstämning med Jönköpings
kommun som ordföranden kallar till.
• Beslut avseende Jönköpings flygplats behandlas vid kommande
arbetsutskott, regionstyrelse och regionfullmäktige i december.
Sammanfattning
Diskussion utifrån inkomna handlingar från Jönköpings kommun
Beslutsunderlag
• Skrivelser inkl utredningsuppdrag avseende Jönköpings flygplats.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet ger regionledningskontoret i uppdrag
att ta fram ett förslag som behandlas enligt ovan.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 183-186, 188-203
Tid:

2021-10-19 kl. 09:00

Plats:

Sal A

§ 190
Jönköpings flygplats
Diarienummer: RJL 2021/2058
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar med anledning av dagens situation
om
• Extra sammanträde för arbetsutskottet den 26 oktober
• kl 09:00 samt,
• Extra regionstyrelse den 9 januari kl 08:00.
Sammanfattning
Diskussion utifrån inkomna handlingar från Jönköpings kommun
Beslutsunderlag
• Skrivelser inkl utredningsuppdrag avseende Jönköpings flygplats.
Beslutsgång
Ordförande föreslår extra arbetsutskott den 26 oktober samt extra
sammanträde med regionstyrelsen för att ta beslut återkoppling och svar till
Jönköpings kommun.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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SAMMANFATTNING
Ramboll har på uppdrag av Jönköpings kommun, i samarbete med Jönköping Airport AB, genomfört ett
projekt i två delar. Den första delen har syftat till att utreda nyttan av flygplatsen genom att:
•
•
•
•
•

kartlägga betydelsen av flygplatsen för det lokala och regionala näringslivets utveckling
undersöka betydelsen av flygplatsen för lokala och regionala offentliga organisationer
belysa betydelsen av flygplatsen för samhällsflyg och länet
utreda vilka konsekvenser avsaknaden av flygplatsen ger för det lokala och regionala näringslivet
redogöra för vilka konsekvenser avsaknaden av flygplatsen ger för lokala och regionala offentliga
organisationer

För denna del har Ramboll genomfört intervjuer med totalt 40 aktörer. Av dessa är sjutton näringslivsaktörer,
tolv organisationer med koppling till både offentlig och privat sektor, samt elva aktörer med koppling till
samhällsnyttigt flyg.
För att kvantifiera betydelsen av Jönköping Airport för samtliga aktörer som intervjuats bad vi respektive
respondent att uttrycka betydelsen av flygplatsen utifrån en förutbestämd skala. Visualiseringen av dessa svar
går att se i graf 1.1

Helt nödvändig för oss
Viktig

36

Ganska viktig
Vi hade klarat oss oavsett
Inte viktig alls

Graf 1. Betydelsen av Jönköping Airport för samtliga aktörer som intervjuats.
Flygplatsen anses vara en viktig aktör för att länet ska förbli attraktivt för boende, företagare och besökare.
Merparten av respondenterna uppger att en eventuell avsaknad av Jönköping Airport skulle ha en negativ
inverkan, både på den individuella organisationen men framförallt på samhället i stort. Tillgången till en
flygplats anses vara grundläggande för att regionen ska förbli lockande och möjliggöra tillväxt inom
näringslivet.
Generellt tycks engagemanget för flygplatsen vara störst bland aktörer inom samhällsflyget samt aktörer som
har sin verksamhet på själva flygplatsen. Besöksnäring och regionala utvecklingsaktörer är också angelägna
om att flygplatsen finns kvar och fortsätter utvecklas. Två speditörer och även ett mindre antal större
näringslivsaktörer önskar utveckla sin användning av och relation med flygplatsen. Ett flertal företag samt de
intervjuade myndigheterna ser även en möjlighet till ökad användning av flygplatsen om internationella
flyglinjer utvecklas.

1

Totalt 40 aktörer intervjuades men fyra aktörer har avstått från att lämna svar.

2

Den andra delen av rapporten beskriver aktuella tendenser avseende miljösituationen för flygbränsle,
elektrisk drift av flygplan samt framtida utvecklingstendenser för flyg. Texten bygger på trendanalys som
Rambolls experter inom verksamhetsområdet Aviation har genomfört samt på information som framkommit
i några av intervjuerna. Slutsatserna i denna del är att Jönköping Airport:
•
•

har ett idealiskt geografiskt läge för att vara ett testområde för framtidens logistik och flygfrakt,
vilket bör undersökas närmare och inkluderas i en Masterplan för hela Jönköping
bör undersöka om Sustainable Aviation Fuel (SAF) skulle kunna produceras och användas på
flygplatsen samt om elflygplan potentiellt kunde testas och användas på flygplatsen. Ramboll ser
att en utveckling av dessa områden skulle kunna ge potentiella konkurrensfördelar.
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INLEDNING
Jönköping Airport AB
JÖNKÖPING AIRPORTS UPPDRAG
Jönköping Airport AB är ett helägt bolag inom den kommunägda koncernen Jönköpings Rådhus AB med
uppdrag att bedriva flygplatsverksamhet och bidra till tillväxt i Jönköpingsregionen. Flygplatsens
verksamhetsmål är att på ett säkert och effektivt sätt driva och utveckla verksamheten för att medverka till
en regional utveckling för företag och boende i regionen, samt att fortsätta arbetet med att göra flygplatsen
klimatneutral.2
VERKSAMHETEN FOKUSERAR PÅ FRAKTFLYG, SAMHÄLLSFLYG OCH PERSONTRAFIK
Verksamheten på Jönköping Airport kan i dagsläget delas in i fraktflyg, persontrafik och samhällsflyg. Graf 2
och 3 nedan visar volymer för frakt och persontrafik mellan 2015 och 2020 för Jönköping Airport.3 På
flygplatsen finns såväl reguljärtrafik som chartertrafik. Jönköping Airport fyller en viktig samhällsfunktion som
temporär beredskapsflygplats och karantänsflygplats. Flygplatsen trafikeras också av bland annat brandflyg,
ambulansflyg, organtransporter, polisflyg och frakt av sjukvårdsmateriel.
FRAKTGODS
3500

3 427

3400

3370

3342

FRAKTGODS I TON

3300
3158

3200

3 088

3100
3000

2 923

2900
2800
2700
2600
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Graf 2. Fraktgods i ton för Jönköping Airport mellan 2015 och 2020.
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Graf 3. Passagerarfrekvens för Jönköping Airport mellan 2015 och 2020.
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Jönköpings Rådhus AB, Särskilt ägardirektiv – Jönköping Airport AB, 2020
Transportstyrelsen, Passagerarfrekvens/ Fraktvolym, kg, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
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DET GEOGRAFISKA LÄGET ÄR AV STOR BETYDELSE
Jönköping har rankats som ett av Sveriges bästa logistiklägen och är ett ledande transport- och
kommunikationscentrum. Läget är Sveriges äldsta logistikläge och den befintliga mängden lager för varuägare
och TPL-aktörer är en av Sveriges största med cirka 9 procent av Sveriges totala lagerytor.4 Jönköping Airports
strategiska läge gör att man inom en radie av 35 mil har möjlighet att nå 85 procent av Sveriges befolkning.5
Flygplatsen har med andra ord en unik tillgänglighet genom sitt centrala läge mitt i södra Sverige.6

Figur 1. Geografisk överblick över Jönköpings läge och infrastruktur.
JÖNKÖPING AIRPORT ÄR EN VIKTIG DEL I ETT MYCKET STÖRRE NÄTVERK
Flygplatser bidrar till tillväxt av både befolkning och arbetstillfällen och ska inte ses som enskilda enheter. De
bör istället ses ur ett holistiskt perspektiv som delar av ett samhällsnätverk. Tillgänglig infrastruktur och närhet
till direktflyg är även en vital drivkraft när företag väljer var de önskar lokaliseras. Regioner med välintegrerade
flygplatser förväntas ha snabbare och mer stabil tillväxt eftersom de bidrar till en överlägsen tillgång till
individer, varor, kapital och information.7

Rambolls uppdrag
Ramboll har på uppdrag av Jönköpings Rådhus AB utfört ett utredningsuppdrag i två delar. En första del med
syftet att undersöka nyttan av Jönköpings Airport för det lokala näringslivet samt för samhällsflyget. En andra
del med fokus på teknikutveckling och relevanta utvecklingstendenser för flyget.

4

Intelligent Logistik, Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2021, 2021
Jönköping Airport AB, Analys av fraktoperationen på Jönköping Airport, 2020-11-18
6 Figur 1: European Commission, 2021
7 Johan Klaesson och Charlotta Mellander, Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin, 2012
5
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BAKGRUND
Jönköping Airport har under många år brottats med negativa ekonomiska resultat likt många av landets övriga
regionala flygplatser. Flertalet utvecklingsidéer för flygplatsen har kommit fram vid olika tillfällen under åren
och man har nu senast tittat på de kommersiella möjligheter som finns för att utveckla flygplatsen vid sidan
av passagerartrafiken. För att få en ökad förståelse för betydelsen av flygplatsen för näringslivet i Jönköpings
kommun upphandlades Ramboll för att genomföra intervjuer med ett urval av flygplatsens intressenter.
SYFTE OCH MÅLBILD
Syftet med del 1 av utredningsuppdraget är att belysa:
1.
2.

Nyttan av flygplatsen för i första hand det lokala näringslivet i Jönköpings kommun och i andra hand
för det regionala näringslivet
Nyttan med och betydelsen av samhällsflyget för lokala och regionala offentliga organisationer

Syftet med del 2 av utredningsuppdraget är att utforska:
3.

Aktuella tendenser för flygbränsle och elektrisk drift av flygplan samt framtida utvecklingstendenser
för flyg

RIKTLINJER FÖR RAMBOLLS UPPDRAG
Ramboll fick i uppdrag att titta på ett antal frågeställningar som berörde lokalt och regionalt näringsliv, lokala
och regionala offentliga organisationer samt länet. Jönköpings Rådhus AB önskade att utredningen
fokuserade på följande frågeställningar:
Del 1. Intressentanalys
1.
2.
3.

4.
5.

En beskrivning av betydelsen och nyttan av flygplatsen för det lokala näringslivets utveckling. I andra
hand för det regionala näringslivets utveckling.
En beskrivning av betydelsen och nyttan av flygplatsen för lokala och regionala offentliga
organisationer.
En beskrivning av vilken betydelse Jönköping Airport har för länet inom följande områden:
a. Ambulansflyg (fixed wing, ej helikopter)
b. Karantänsflygplats
c. Beredskapsflygplats
d. Transport av sjukvårdsmateriel
e. Tankning av helikopter (sjuktransporter)
f. Kris och krig (planering för civilt försvar)
En beskrivning av vilka konsekvenser en avsaknad av flygplatsen ger i första hand för det lokala
näringslivet i Jönköpings kommun och i andra hand för det regionala näringslivet.
En beskrivning av vilka konsekvenser en avsaknad av flygplatsen ger för lokala och regionala
offentliga organisationer.

Del 2. Aktuella tendenser för flyget
1.
2.
3.

En beskrivning av aktuella tendenser avseende miljösituationen för flygbränsle.
En beskrivning av aktuella tendenser avseende elektrisk drift av flygplan, inkl. kommersiell
drönarverksamhet, gällande såväl persontrafik som cargo.
En beskrivning av övriga framtida utvecklingstendenser för flyget.

Såväl fraktverksamhet som persontrafik på flygplatsen önskade belysas i utredningen.
METOD FÖR GENOMFÖRANDE
I utformandet av intressentanalysen har Ramboll genomfört cirka 40 intervjuer med representanter för lokalt
och regionalt näringsliv och andra relevanta aktörer för att baserat på intervjusvaren ta fram en rapport med
svar och resonemang utifrån ovan angivna frågeställningar.

8

Närmare beskrivning av aktiviteter och resultat finns i respektive kapitel. Arbetet har präglats av kontinuerliga
avstämningar och uppföljningar med uppdragsgivaren för att säkerställa god framdrift i arbetet.
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2.

LOKALA OCH REGIONALA NÄRINGSLIVSAKTÖRER
Näringslivsaktörer som använder Jönköping Airport kommer från olika branscher
Som del av utredningsuppdraget har Ramboll utfört 17 intervjuer med olika aktörer inom det lokala och
regionala näringslivet för att bättre förstå Jönköping Airports betydelse, nytta och konsekvenser för företag i
Jönköping med omnejd. Enligt önskemål från Jönköping Airport AB har ett större fokus lagts på lokala
näringslivsaktörer.
De 17 näringslivsaktörer som intervjuats som en del av utredningsuppdraget tillhör totalt fem olika branscher.
De mest förekommande branscherna är tillverkning samt transport- och magasinering.8 Branschfördelningen
av intervjuade aktörer går att se i graf 4.

Tillverkning

Transport och magasinering

17

Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
Handel

Kultur, nöje och fritid

Graf 4. Branschfördelning av intervjuade näringslivsaktörer.

Näringslivet använder i dagsläget flygplatsen för frakt, persontrafik, för att gynna
affärsutveckling samt som bas för sina företag
FRAKT
I dagsläget är tre speditörer aktiva på Jönköping Airport:
1.
2.
3.

8

Time:matters (del av Lufthansa Cargo) – reservdelar och utrustning till sjukhus och vårdcentraler i
södra Sverige samt reservdelar och utrustning till fordonstillverkare
DANX - reservdelar till hushållsmaskiner samt fordonsindustrin
FedEx - alla typer av gods

Branschfördelningen är i enlighet med följande SNI kategori: avdelning.
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Dessa speditörer ser Jönköpings
geografiska
läge
som
mycket
värdefullt. Både time:matters och
DANX hanterar många paket från
Baden-Baden men även från Bryssel.
Time:matters erbjuder tjänsten Spare
Part Logistics (SPL) via Jönköping
Airport och levererar huvudsakligen
tidskänsliga reservdelar till fasta
kunder. Time:matters hämtar dessa
delar på kundernas lager i Europa så
sent som möjligt fem dagar i veckan.
Sedan flygs dessa paket med
time:matters flygplan till Jönköping
Airport där de fördelas för vidare
transport. Inom en timme från
landning ligger alla paket som ska
vidare via väg, på distributionsbilar. I
Jönköping möts även olika fraktflyg.
Time:matters flyger transfergods och
svenskt exportgods vidare till Billund
för de paket som ska vidare till
Danmark och FedEx flyger vidare till
Helsingfors med paketen som ska till
Figur 2. Överblick över fraktlinjer.
Finland. Time:matters flyger även till
Oslo och täcker därmed majoriteten av Norden över natten. Cirka 75 procent av alla paket levereras mellan
klockan 02.00 och 07.00 på morgonen för de beställningar som lagts kvällen innan.9
Speditörerna har stora kundkonton med näringslivsaktörer. John Deere är exempelvis en stor lokal kund till
både DANX och time:matters. Andra viktiga kunder inkluderar Siemens, Fujitsu, BMW, Mercedes, Audi, Volvo,
Hyundai, KIA, Volkswagen samt E-handelsföretag på den privata marknaden som Zalando, CDON och
Boozt.com.10
Andra lokala och regionala företag som exempelvis ITAB och Bufab använder även flygfrakt till lättare
produkter. Är det tyngre produkter som ska internationellt och inte är tidskänsliga sänder istället många
företag frakten via båt, då det är mer kostnadseffektivt. Ska frakten inom Norden så sänder många företag
istället paketen via tåg. Här är IKEA ett bra exempel. Elgiganten har sitt nordiska distributionscenter i
Jönköping som förser 480 butiker med varor. Dessa varor körs istället från Jönköping via vägtransport. Varje
år går cirka 40 miljarder i varuvärde genom Jönköping via Elgiganten.
PERSONTRAFIK
Näringslivsaktörer nyttjar även persontrafiken på Jönköping Airport. Företagen ser just närheten till
flygplatsen som en fördel då det sparar mycket tid för deras medarbetare och erbjuder en smidighet som
andra flygplatser inte kan matcha.
Många lokala och regionala näringslivsaktörer har kopplingar till Tyskland och använde därför gärna den
tidigare linjen till Frankfurt. Dessa aktörer flög i större utsträckning från Jönköping än företag som behövde
ta sig vidare till exempelvis Asien eller USA. När näringslivsaktörer behöver byta flygbolag i Frankfurt för att
ta sig till övriga delar av världen förloras en del av den smidighet som efterfrågas. För att få tillgång till flera
internationella anslutningsmöjligheter valde därför redan tidigare många företag att flyga från Landvetter.
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Figur 2: Jönköping Airport AB, Affärsutvecklingsprojektet 2020
Analys fraktoperationen nov 2020 samt intervjuer med speditörer
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Inkommande persontrafik till de lokala och regionala näringslivsaktörernas kontor är också viktig att ha i
åtanke. Vissa lokala aktörer har besökare från huvudkontor och dotterbolag som ankommer till Jönköping
Airport. Det är därför inte enbart avgående persontrafik som är av vikt att ta i beaktning. Även denna form av
persontrafik skulle potentiellt kunna öka om den internationella kopplingen stärks och bättre kopplingar ut
till andra delar av världen etableras.
Många näringslivsaktörer tror att inrikes persontrafik kommer att minska efter Covid-19. Detta på grund av
två huvudsakliga attitydförändringar:
1.

2.

Striktare resepolicys - som ett resultat av förändrade resepolicys som fokuserar på
hållbarhetsaspekten ser fler aktörer tåg som ett mer sannolikt alternativ om de behöver resa till
Stockholm
Ökad användning av digitala möten – pandemin har visat att många av de möten företagen tidigare
hade fysiskt, faktiskt kan utföras online

Endast ett fåtal uttrycker att de fortfarande skulle ha intresse av en linje till Stockholm. En organisation
chartrar även plan för inrikes persontrafik. Detta för att huvudsakligen ta sig till Luleå och Skellefteå. Detta
fungerar som en förmån för de anställda och tillgodoser det smidighetsbehov som många näringslivsaktörer
uttrycker.
GYNNA AFFÄRSUTVECKLING
Ett fåtal företag använder Jönköping Airport som bas för olika företagsprojekt. Ett företag använder i
dagsläget flygplatsen som bas för att testa autonoma fordon där samarbetet har fått väldigt positiv feedback
i media. Till detta projekt bidrar flygplatsen med en bra testyta samt en ökad förståelse för kundkraven på
produkten. Tillgången till just kundkraven och kunddomänen har varit viktig för företaget och de har nu fått
projektet validerat av Transportstyrelsen tack vare Jönköping Airport.
Ett annat företag använder i dagsläget Jönköping Airport för kundmöten som berör företagets produkt.
Produkten används i sin tur vid flygningar från Jönköping Airport där företaget kan undersöka
fjärrvärmeläckage från luften.
SOM BAS FÖR SITT FÖRETAG
Ett företag använder Jönköping Airport som bas för sin flygplansverkstad. Verkstaden utför huvudsakligen
service på helikoptrar och flygplan i mindre storlek. Företaget hjälper både organisationer och privatpersoner
att uppfylla luftvärdighetsansvaret.11 Verkstaden utför även modifieringar av flygplan – huvudsakligen
uppgradering av elektroniken – samt annan service av flygplan och helikoptrar. Eftersom de flesta flygtekniker
riktar in sig på stora flygplan är verkstäder som arbetar med mindre flygplan mer och mer eftertraktade på
marknaden.

Näringslivsaktörer väljer Jönköping Airport på grund av flygplatsens geografiska läge och
kundfokus
Den absolut mest förekommande orsaken till att näringslivsaktörer väljer att använda sig av Jönköping Airport
är dess geografiska läge. 13 utav 17 näringslivsaktörer lyfte just geografiskt läge som centralt i valet av
Jönköping Airport. Företag som är verksamma inom frakt belyser hur flygplatsen, med sin centrala placering,
utgör en viktig logistikhub som gör det möjligt att snabbt nå ut till södra Sverige samt Norge, Danmark och
Finland. En respondent belyser att man med hjälp av flygplatsen och dess läge kan nå ut till över 80 procent
av Nordens befolkning inom 24 timmar.
Företag som främst nyttjar Jönköping Airport för persontrafik betonar även hur flygplatsens lokalisering bidrar
till tidsbesparingar för företagets anställda. En respondent förklarar att flygplatsens närhet gör att anställda
sparar flera timmar per resetillfälle istället för att använda likvärdiga substitut som ligger längre bort från
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När man äger ett flygplan måste man se till att det är luftvärdigt. Detta ansvar kontrakteras ofta bort och utförs av flygplansverkstäder.
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företaget. Denna tidsvinst medför även minskade kostnader i form av taxiresor till de flygplatser som ligger
längre bort.
En aktör som nyttjar flygplatsen för verkstadsservice betonar även vikten av flygplatsens strategiska placering
i förhållande till Göteborg och Malmö då flertalet kunder som är situerade kring dessa orter är i behov av en
mindre flygplats med tillhörande verkstad för att serva små flygplan. Vidare belyser samma aktör hur
Jönköping Airport tillhandahåller uthyrning av lokaler vilket medför att aktören slipper att investera i nya
tillgångar.
Flygplatsens service är något som flertalet respondenter betonar vikten av. Näringslivsaktörer upplever att de
anställda är väldigt tillmötesgående och trevliga. Mindre flygplatser upplevs ha en viss smidighet som större
flygplatser inte erbjuder. Vidare upplevs flygplatsens ledning som flexibla vilket underlättar potentiella
samarbeten. Nedan citat från en näringslivsaktör sammanfattar väl varför företag väljer Jönköping Airport:
Jönköping Airport är för oss navet i hela Norden. Landvetter är helt ointressant för oss. Jönköping är
geografiskt rätt. Jönköping Airport är dessutom extremt tillmötesgående och flexibla.12

Användningsomfattningen för persontrafik och frakt skiljer sig åt mellan företagen
Frakt

Användningsomfattningen bland de näringslivsaktörer som främst använder flygplatsen för frakt skiljer sig åt.
En aktör nämner exempelvis att man enbart utnyttjar flygplatsen vid ett fåtal tillfällen, specifikt då det råder
stora avstånd till godsets slutdestination. Man väljer istället att frakta majoriteten av godset via lastbil, vilket
uppges utgöra en kostnads- och tidseffektiv lösning när slutdestinationen ligger inom landets gränser.
Då flera företag inom tillverkningsindustrin har sina lager lokaliserade i Jönköping med omnejd utgör
speditörer en viktig funktion för att tillgodose det logistiska flödet. En aktör uppger sig frakta mellan 2.5 och
3 ton dagligen via Jönköping Airport. Majoriteten av frakten skickas från Europa och av denna mängd
uppskattas mellan 5 och 10 procent fraktas vidare till lokala kunder. Aktören uppger även att det finns en
målsättning om att ytterligare öka fraktvolymerna från Jönköping och ut i Europa.
Vidare uppger en annan speditör att företagets inkommande frakt via Jönköping Airport uppskattas till 8 ton
per vecka och den utgående frakten till cirka 5 ton per vecka. Samma speditör uppger att de har ett väldigt
brett kundnätverk i Jönköping-området med mycket inrikes gods. Godset som anländer till flygplatsen i
Jönköping levereras antingen lokalt eller transporteras vidare till Danmark, Finland och Norge via flygplan och
lastbilar. Respondenten uppger att flygplatsen erbjuder en smidighet som gör det möjligt för godset att tas
emot och skickas vidare inom 2,5 timmar.
Slutligen nämner en annan speditör att den dagligen fraktar 1,5 ton via flygplatsen men att det i framtiden
kan uppstå ett behov av att frakta ännu större kvantiteter via flyg och att det således finns stor potential för
ett utökat användande av Jönköping Airport.
Persontrafik

På grund av den rådande pandemin har persontrafiken sjunkit drastiskt, vilket har bidragit till att företag som
kontinuerligt har möten och sammankomster med personer på andra orter istället har övergått till digitala
möten. Flertalet aktörer nämner att detta arbetssätt med stor sannolikhet kommer fortlöpa även efter
pandemin. Om man ser till hur näringslivet använde flygplatsen för persontrafik före pandemin är det tydligt
att det inte går att säga något generellt, utan att användningen skiljer sig åt mellan de olika företagen.
En aktör uppger att omfattningen sträcker sig ända upp över 900 tur- och returresor årligen. År 2019
spenderade denna aktör cirka 1.6 MSEK på transaktioner för resor via Jönköpings flygplats. En annan aktör
förklarar att organisationen är en frekvent användare av egenchartrade flygplan med resor mellan fyra och
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Följande citat kommer från samtal med DANX
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tio gånger per år. Det betonas att tillgången till Jönköping Airport erbjuder ett tidseffektivt alternativ som gör
det möjligt att få en hel arbetsdag på annan ort och sedan komma hem i lagom tid samma dag.
En annan näringslivsaktör uppskattar att företaget istället väljer alternativa substitut som Landvetter vid 98
procent av flygresorna eftersom det finns ett större internationellt utbud på denna flygplats. Flertalet
respondenter belyser att deras användningsomfattning av Jönköping Airport är låg som ett direkt resultat av
det begränsade utbudet av internationella flyglinjer till exempelvis USA och Asien.
Då kopplingen till Frankfurt fanns hade flertalet lokala och regionala företag anställda som reste med denna
linje varje vecka och varje månad. Då kopplingen till Frankfurt försvann tvingades lokala och regionala företag
att istället söka sig till andra flygplatser. Dessa respondenter använder numera istället Jönköping vid cirka 5–
15 procent av sina flygresor.
En näringslivsaktör berättar även att de har mellan 200–500 internationella medarbetare som kommer till
Jönköping under ett år. Liknande siffror går att finna från andra aktörer som uppger att ankommande trafik
till företaget på en årsbasis överstiger 500 personer. Ankommande persontrafik utgör därför också en viktig
variabel att ta i beaktning.

Jönköping Airport är en positiv tillgång för det lokala och regionala näringslivet
För att kvantifiera betydelsen av Jönköping Airport för det lokala och regionala näringslivet bad vi respektive
respondent att uttrycka betydelsen av flygplatsen utifrån en förutbestämd skala. Visualiseringen av dessa svar
för totalt 16 näringslivsaktörer går att se i graf 5.13

Helt nödvändig för oss
Viktig

16

Ganska viktig
Vi hade klarat oss oavsett
Inte viktig alls

Graf 5. Betydelsen av Jönköping Airport för lokalt och regionalt näringsliv.
Denna överblicksbild visar på att majoriteten av näringslivsaktörer ser flygplatsen som helt nödvändig, viktig
eller ganska viktig för deras verksamhet. Enbart en aktör ser på flygplatsen som helt oviktig för deras arbete.
Flertalet näringslivsaktörer uttrycker att Jönköping Airport utgör en viktig del för Jönköpings infrastruktur och
är en förutsättning för stadens näringsliv. Man menar även att Region Jönköpings Län, som en växande region,
behöver en flygplats för att kunna realisera sina tillväxtmål.
Vill man satsa på Jönköpingsregionen så måste det finnas en flygplats. Jag hoppas verkligen att
flygplatsen stannar. Men det handlar inte om vår överlevnad som företag, vi kommer att hitta andra
lösningar.
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Totalt 17 näringslivsaktörer intervjuades men en aktör har avstått från att lämna svar.
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Ovan citat kommer från samtal med ett lokalt bolag. Detta uttalande är mycket representativt för denna
målgrupp och förklarar det stora antal som svarat ”vi hade klarat oss oavsett” på frågan ovan. Majoriteten av
näringslivsaktörer ser på flygplatsen som en positiv tillgång för deras verksamheter. Dessa näringslivsaktörer
slås dock inte ut om tillgången till flygplatsen inte längre finns, utan kommer att finna alternativa lösningar.
Dessa lösningar ses dock som sämre ur geografisk synpunkt; inte minst gäller det speditörer då Jönköping är
den största och mest utvecklade knutpunkten för frakt i södra Sverige i deras mening. Speditörerna som
använder Jönköping Airport ser den som speciellt viktig i det nordiska fraktflödet.
När det har varit möjligt, har respondenterna fått kvantifiera betydelsen av flygplatsen i termer av till exempel
påverkan på omsättning. Jönköping Airport har olika påverkan på företagens omsättning. En speditör
uppskattar exempelvis att en nedläggning av flygplatsen skulle påverka företagets omsättning för Spare Part
Logistics (SPL) med cirka 15 procent. Flygplatsverkstaden som är helt beroende av Jönköping Airports existens
skulle vid samma scenario se en omsättningspåverkan på 100 procent. Om flygplatsen inte längre fanns och
därmed inte heller verkstäderna, skulle inte längre länets brandflyg ha tillgång till den service som
verksamheten kräver.14 Detta skulle kunna medföra negativa samhällskonsekvenser.
Potentiella konsekvenser för samhället tas även upp av en annan näringslivsaktör som betonar vikten av att
deras medicinska teknik kommer fram så snabbt som möjligt till slutkunden. I dagsläget är en stor del av
sjukvården inom Norden beroende av en fraktlösning som går via Jönköping Airport.15 Under Covid-19 har det
varit kritiskt för den aktuella aktören att kunna använda fraktlösningen via Jönköping Airport eftersom denna
lösning resulterar i de snabbaste leveranserna av bland annat labbutrustning och ersättningsdelar till CT
maskiner. Näringslivsaktören uttrycker att de är nummer ett i Norden på snabb leverans i jämförelse med sina
konkurrenter, och detta tack vare just den fraktlösning som går via Jönköping Airport. En avsaknad av
flygplatsen tror de därför även skulle kunna påverka antalet kunder som de har, vilket skulle kunna ge
oförutsägbara konsekvenser på deras omsättning. Överlag lägger de näringslivsaktörer som känner att de kan
uttala sig kring Jönköping Airports påverkan på deras omsättning siffran mellan 1 och 20 procent. Många
uttrycker dock att det inte går att fullt ut förutse den dominoeffekt som skulle kunna uppstå vid en avsaknad
av Jönköping Airport, bland annat med tanke på den ökade globaliseringen i samhället överlag.
JÖNKÖPING AIRPORT KAN SANNOLIKT PÅVERKA ATTRAKTIVITETEN FÖR NYETABLERINGAR MEN ÄR I DE
FLESTA FALL INTE AVGÖRANDE FÖR ATT VERKSAMHETER SKA BEHÅLLAS LOKALT
En näringslivsaktör etablerade ursprungligen sitt huvudkontor i Jönköping bland annat på grund av Jönköping
Airport och närheten till en internationell flygplats. Samma aktör skulle dock inte flytta sin verksamhet till en
annan ort om Jönköping Airport inte längre fanns. Majoriteten av näringslivsaktörer delar denna attityd. Fem
verksamheter skulle behöva flytta delar av eller hela sin verksamhet om Jönköping Airport inte längre fanns.
Dessa aktörer är direkt beroende av Jönköping Airport.16
AVSAKNADEN AV EN LOKAL FLYGPLATS PÅVERKAR I DE FLESTA FALL INTE BREDARE FÖRETAGSSTRATEGIER
FÖR LOKALA OCH REGIONALA FÖRETAG
Bredare företagsstrategier skulle påverkas för 4 av de 17 intervjuade näringslivsaktörerna. Det skulle även
innebära ökade kostnader för flertalet aktörer att ställa om till att använda en annan flygplats om Jönköping
Airport inte fanns. En aktör uttrycker att ”det är extremt stora kostnader förknippade med att ta bort
Jönköping Airport från kedjan.”
En aktör uttrycker att en avsaknad av en lokal flygplats sannolikt skulle påverka deras attraktivitet som
arbetsgivare och därmed deras rekryteringsmöjligheter. Denna aktör är beroende av högutbildad personal
som ofta kommer från andra länder. Denna personal behöver kunna resa regelbundet och har därmed ett
större behov av en lokal flygplats med internationella kopplingar. Näringslivsaktören anser att Jönköping
Airport underlättar deras rekrytering och är bra för att attrahera mer internationell arbetskraft.
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Mer information om denna koppling går att hitta i avsnitt fyra – samhällsnyttigt flyg.
För mer information, gå till avsnitt fyra – samhällsnyttigt flyg.
16 Samtliga speditörer skulle behöva förflytta sin flygfrakt. En aktör inom transport och magasinering samt en aktör inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik skulle även behöva flytta sina verksamheter.
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JÖNKÖPING AIRPORT ÄR I DE FLESTA FALL INTE AVGÖRANDE FÖR ATT FÖRETAG SKA KUNNA VERKA PÅ DEN
NATIONELLA OCH GLOBALA MARKNADEN
Enbart en aktör ser på Jönköping Airport som väldigt viktig för att de ska kunna verka i Norden. Majoriteten
av näringslivsaktörerna ser inte flygplatsen som kritisk för att kunna verka på den nationella eller
internationella marknaden. Företagen anser att de skulle kunna bibehålla sin verkansgrad genom att använda
andra flygplatser som exempelvis Landvetter.

Näringslivsaktörer väljer i framtiden huvudsakligen Landvetter, tåg och möten online om
Jönköping Airport inte skulle finnas
Andra flygplatser

Majoriteten av respondenterna uppger att avsaknaden av en flygplats i Jönköping troligtvis skulle ersättas
med andra flygplatser i det närliggande området. För internationella resor uppges Göteborg, Linköping och
Köpenhamn som alternativa orter. En respondent menar att Landvetter erbjuder ett bredare internationellt
utbud med billigare resor. För nationella resor uppskattar man att det kommer ske en ökad
användningsomfattning av flygplatsen i Linköping samt tåg och digitala möten. Det poängteras dock att
användningen av de alternativa flygplatserna skulle resultera i sämre service och negativa konsekvenser
utifrån ett tidsperspektiv.
Dessa förluster poängteras även för frakt, där majoriteten av frakten som idag går med flyg måste fortsätta
att gå med detta transportmedel. Det skulle inte vara ett alternativ att frakta dessa paket med lastbil eller tåg
då de ofta är tidskänsliga. Flygfrakten skulle istället behöva gå via exempelvis Göteborg. Detta skulle i sin tur
kunna leda till längre transittider för speditörerna och försämrad service för slutkunderna. En speditör tror
att det skulle kunna göra dem mindre attraktiva som företag eftersom de säljer en leveranstid.
Alternativa transportmedel

Flertalet aktörer känner att det finns möjlighet att använda sig av alternativa transportmedel inrikes som
exempelvis tåg och bil. Många företag har utvecklat miljöpolicys som kräver att medarbetare tar tåget istället
för flyget för inrikes resor vid avstånd som exempelvis Jönköping-Stockholm. Vid resor till Stockholm väljer
många därför numera att ta tåget från bland annat Nässjö. Det nämns även hur tågen potentiellt erbjuder en
tidsvinst i form av effektiv arbetstid då man har möjlighet att arbeta under tågresans gång. Tåget är även ett
billigare resealternativ.
Ökad användning av möten online

Avsaknaden av en flygplats i Jönköping uppges vid vissa tillfällen kunna ersättas med digitala möten.
Användningen av möten online har accelererat i omfattning till följd av pandemin och det finns därför en stor
chans att denna trend fortsätter när förhållandena återgår till det normala.
Man kommer inom näringslivet förmodligen inte resa hälften av resorna man gjort tidigare.
Detta är ett effektivt alternativ som skulle innebära tidsbesparingar och kostnadsbesparingar för näringslivet.
Möten online ses som smidigare, snabbare och billigare och är numera i många fall ett acceptabelt substitut.

Näringslivsaktörer väljer i dagsläget andra flygplatser, tåg och lastbil eftersom det är mer
attraktiva alternativ för dem
Landvetter och Kastrup prioriteras i vissa fall för både internationell persontrafik och frakt

Näringslivsaktörer som i dagsläget inte använder Jönköping Airport för utrikes persontrafik anser att
flygplatsen saknar ett brett utbud av internationella flyglinjer. Detta gör att vissa företag uteslutande väljer
att resa från Landvetter istället. Resor från Landvetter uppges även erbjuda bekvämare ankomsttider vilket
är en prioriterad faktor för affärsresande.
Det är smidigt med en mindre flygplats men avgångarna är inte attraktiva.
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För resor som går till Asien och USA uppges Kastrup ha ett bredare utbud. Vid tillfällen då företagen behöver
resa till dessa destinationer används därför istället Kastrups flygplats.
När det kommer till frakt nämner en speditör att deras fraktcentral ligger lokaliserad i Göteborg och att
Landvetter därför blir det naturliga valet för dem. Speditören beskriver att fraktrutterna ofta bestäms av vilka
flygplatser flygbolagen sänder plan till. Jönköping Airport finns ofta inte i systemen för exempelvis aktörer
från Kina. Då blir Landvetter istället en naturlig slutdestination.
Speditören satsar i nuläget på en ny kombiterminal i Jönköping för att attrahera fler till regionen.
Lokaliseringen är även strategiskt placerad då Jönköping ligger så pass geografiskt fördelaktigt till för dem.
Samma speditör ser trots det svårigheter med att fylla flyg med frakt kontinuerligt från Jönköping Airport. De
uppskattar dock smidigheten och flexibiliteten vid Jönköping Airport till följd av flygplatsens mindre storlek.
Speditören hade därför kunnat överväga att fokusera på att hitta fraktlinjer till Jönköping där frakten sedan
kan skickas vidare via tåg och bil ut i landet. I framtiden ser man att det skulle kunna finnas möjlighet att börja
använda Jönköping Airport i större utsträckning om ett antal aktörer går ihop och delar på flygplanen. För att
lyckas med detta anser speditören att man behöver etablera ett fast flöde av stora fraktvolymer för att täcka
kostnaderna.
Andra substitut inkluderar lastbil och tåg

För inrikes persontrafik nämner en näringslivsaktör att de föredrar att ta bilen mellan exempelvis Jönköping
och Stockholm då det ger en större frihet när man väl är framme i Stockholm. Andra företag tar upp tåg som
alternativ för inrikes persontrafik. Dessa medarbetare ser tåget som smidigare än flyget då de har möjlighet
att arbeta på datorn under hela resans gång om de istället väljer tåg.
En speditör nämner att de i dagsläget framför allt satsar på tåg och att man därför använder flyg i mycket
begränsad utsträckning. Speditören ser en robusthet i tågtrafik då denna varit mindre begränsad under
pandemin. De ser dock även utmaningar med tåg i form av begränsad infrastruktur och höjda avgifter.
Ett företag som i dagsläget inte använder Jönköping Airport för frakt väljer att istället huvudsakligen använda
lastbil. 98 procent av frakten går med lastbil och resterande 2 procent går med tåg. Företaget uppger dock att
de sannolikt behöver se över möjligheterna som finns med flygfrakt och att det därför kan bli intressant att få
en djupare introduktion av Jönköping Airport. Aktören har tidigare varit i kontakt med flygplatsen gällande
ett potentiellt partnerskap men upplever att erbjudandet hade behövts konkretiseras. Då företaget i
framtiden vill kunna erbjuda same-day delivery och transport till avlägsna orter i Finland, Island, Grönland,
norra Sverige och Nordnorge, kan ett potentiellt samarbete med Jönköping Airport komma att bli intressant.
Detta företag efterfrågar kontakt med Jönköping Airport för att se om man kan upprätta ett partnerskap.17

I framtiden hoppas lokala och regionala företag på fler tillförlitliga internationella
flyglinjer och utökade satsningar på frakt
Aktörer inom näringslivet ser gärna:
Internationella flyglinjer. Den absoluta majoriteten av näringslivsaktörerna uttrycker en önskan om
att Jönköping Airport utvidgar sitt internationella utbud av flyglinjer. Företagen ser gärna att det går
flygplan till europeiska hubbar som exempelvis Frankfurt, Amsterdam, London och Paris. Vidare
nämner flertalet respondenter att de gärna ser ett samarbete med exempelvis flygbolaget KLM då det
potentiellt bidrar till nya flyglinjer till USA och Kina. För globala koncerner i området är flygresor till
speciellt USA och Asien extra attraktiva.

17

Företaget i fråga är Elgiganten.
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Tillförlitliga flyglinjer. Det uttrycks en önskan om att flygplatsen i framtiden satsar på tillförlitliga
operatörer. Ifall man blir strandsatt i utlandet vill man att det alltid ska finnas en möjlighet att ta sig
hem till Sverige igen.
Utökade satsningar på frakt. Jönköping Airport, med sitt geografiskt unika läge, beskrivs som ett
logistikcentrum med goda fraktmöjligheter. Flygplatsens kapacitet att ta ner större fraktflygplan kan
bli essentiellt i framtiden då stora amerikanska aktörer som Amazon ökar sin närvaro i Sverige.
Amazon har som strategi att använda mindre flygplatser då det bland annat är mer kostnadseffektivt
än att ligga och taxa på Landvetter eller Arlanda tillsammans med en massa charterplan. En speditör
nämner specifikt hur man önskar att Jönköping Airport vidareutvecklar sina fraktalternativ genom att
utvidga erbjudandet om linjer mellan Jönköping och Norrland. Vidare belyser man hur frakten blir en
viktig del av flygplatsens framtida drift då utvecklingen av snabbtåg till Jönköping potentiellt kan
frigöra utrymme för frakttåg via de ordinarie spåren. Detta skulle ytterligare förstärka Jönköpings
goda logistiska position. Flertalet näringslivsaktörer uttrycker även ett intresse för utökat samarbete
med flygplatsen gällande frakt.
En fortsatt bra service. Flertalet aktörer uttrycker en uppskattning för den fina service som Jönköping
Airport erbjuder. Vissa aktörer anser att det som är viktigt med Jönköping är den smidighet som en
mindre flygplats erbjuder. Flygplatsen utmärker sig på grund av denna smidighet samt samarbetsvilja.
Om flygplatsen i framtiden får fler kunder uttrycker man en önskan om att den goda servicen ska
bibehållas, trots volymökningen. En aktör, som främst använder flygplatsen för frakt, betonar vikten
av att Jönköping Airport bibehåller sin kapacitet så att ledtiderna inte försämras. Man belyser även en
önskan om att flygplatsen fortsätter arbeta för att upprätthålla goda relationer med dess användare.
Satsningar på elektrisk drift av flygplan. Flertalet aktörer nämner att elflygplan förväntas få allt större
vikt i framtiden. Olika fraktalternativs miljöpåverkan gentemot slutkund kommer att bli mer
transparent, och det blir som en följd av det viktigare att erbjuda miljömedvetna alternativ som
elflygplan. Vidare är elflygplan en viktig beståndsdel för aktörer med målet att bli helt fossilfria. En
speditör betonade att deras mål är att vara fossilfria år 2040 och att elflyg då blir högst aktuellt för
dem. En annan aktör betonade att infrastruktursatsningen för elflygplan är betydligt mindre än för
höghastighetståg. Denna aktör anser att det blir billigare för samhället att behålla flygplatserna och
utveckla dessa istället för att bygga höghastighetsräls runtom i landet. Det är enligt samma aktör
viktigt att man intar ett proaktivt förhållningssätt och utvecklar landets mindre flygplatser för att
möjliggöra den teknik som förväntas växa fram. Om Sverige börjar stänga ner flygplatser råder det en
risk för att elflyg i framtiden inte har någonstans att landa. Norge är i framkant inom elflyg och Sverige
riskerar att inte hålla jämn takt till följd av nedlagda flygplatser.
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3.

LOKALA OCH REGIONALA ORGANISATIONER MED KOPPLING TILL
OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR
Ett flertal olika organisationer aktiva inom offentlig sektor och näringslivsutvecklande
besöksnäring använder Jönköping Airport AB
Detta avsnitt av rapporten behandlar lokala och regionala organisationer med koppling till både offentlig och
privat sektor. De tolv aktörerna som ingår i detta avsnitt kan kategoriseras efter organisationens
verksamhetsområde vilket berör näringslivsutvecklande besöksnäring, utbildning, samt samhälls- och
näringslivsfrämjande offentlig sektor.

Organisationer använder huvudsakligen flygplatsen för indirekt persontrafik och
samhällsfrämjande aktiviteter
DIREKT PERSONTRAFIKSANVÄNDANDE
Ett fåtal organisationer med koppling till offentlig och privat sektor använder Jönköping Airport till direkt
persontrafik för resor av organisationens anställda. Primärt rör det sig om resor inom landet vilket enligt
intervjuerna tycks minska framöver till följd av den ökade digitaliseringen med möten som i större
utsträckning genomförs på distans samt restriktiva miljöpolicys som begränsar inrikes resande med flyg.
INDIREKT PERSONTRAFIKSANVÄNDANDE
Majoriteten av organisationerna i denna kategori använder Jönköping Airport för indirekt
persontrafiksanvändande. Detta innebär att flygplatsen oftast inte används av egen personal, utan snarare av
individer som har en utomstående koppling till organisationen. Trots att organisationerna själva inte använder
Jönköping Airport i en större utsträckning framkommer det att flygplatsen är en viktig aktör för
möjliggörandet av internationella samarbeten vid mässor, möten, föreläsningar och evenemang.
Vidare utgör flygplatsen en viktig komponent för de organisationer vars verksamhet kräver en kontinuerlig
tillgång till kompetent personal, både från internationella orter och från andra städer runtom i landet. En
respondent från universitet belyser att tillgången till en lokal flygplats som erbjuder resrutter från bland annat
Stockholm förenklar processen av att attrahera rätt kompetens. Gästföreläsare med eftertraktad
områdesexpertis är ofta bosatta på andra orter vilket gör att flygplatsen utgör en viktig roll för att attrahera
dessa individer.
Flygplatsen används även i stor utsträckning av en researrangör vars huvudsakliga målgrupp är internationella
kunder som vill uppleva södra Sverige. Dessa aktörer använder ofta chartrade plan med resenärer som i stor
utsträckning bidrar till den regionala besöksnäringen.
SAMHÄLLSFRÄMJANDE AKTIVITETER
En respondent berättar att flygplatsen används för att utbilda cirka 10–15 piloter årligen där uppskattningsvis
25 procent går vidare till att bli aktiva piloter som via Frivilliga flygkåren bland annat stöttar polisen och
brandkåren i sitt dagliga arbete.18
En organisation, vars primära uppgift är att representera näringslivet i olika typer av frågor för att förbättra
företagares förutsättningar nämner hur flygplatsen är en viktig tillgång för att Jönköping ska förbli en attraktiv
ort där näringslivet främjas. Denna åsikt delas av många organisationer inom denna kategori, som anser att
Jönköping Airport är viktig för regionens attraktivitet och generella livsmiljö. Flygplatsen är en viktig aktör för
att länet ska förbli attraktivt för boende, företagare och besökare. För att lyckas bli en knytpunkt och
mötesplats för affärslivet fyller flygplatsen en essentiell funktion eftersom den är lokaliserad centralt med
närhet till Jönköping centrum.

18

För mer information kring Frivilliga flygkårens arbete, gå till del 4: samhällsnyttigt flyg.
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Organisationer väljer huvudsakligen Jönköping Airport på grund av dess strategiska
lokalisering
Den gemensamma orsaken till att organisationer med koppling till offentlig och privat sektor väljer att
använda sig av Jönköping Airport är dess strategiska lokalisering. Flygplatsen erbjuder ett tidseffektivt
resalternativ som värdesätts av samtliga respondenter.
Flera organisationer med internationell koppling belyser att resor via Jönköping Airport vid en första anblick
kan uppfattas som dyra jämfört med likvärdiga substitut från andra flygplatser. Om man däremot inkluderar
kostnader för transport till och från övriga flygplatser menar samma respondenter att Jönköping Airport ur
ett ekonomiskt perspektiv är likvärdigt, samtidigt som resorna blir mer tidseffektiva till följd av flygplatsens
centrala lokalisering.
Flera organisationer menar även att flygplatsen erbjuder en service och smidighet som är överlägsen jämfört
med större flygplatser. Detta, i kombination med dess läge, ligger till grund för varför man väljer att använda
sig av Jönköping Airport.

Användningsomfattningen skiljer sig mellan de organisationer som använder flygplatsen
Näringslivsutvecklande besöksnäring

En organisation vars verksamhet berör mässor beskriver att deras besökare har ett säsongsberoende
användarmönster där flygplatsen främst används i samband med de största mässorna. Mässan Elmia Wood
2017 drog exempelvis över 200 extra personer till Jönköping via Jönköping Airport i jämförelse med en vanlig
vecka i juni.19 Dessa mässor fokuserar huvudsakligen på kommersiella transaktioner (business-to-business).
En annan organisation beskriver hur deras möten och evenemang medför uppskattningsvis 3000 nya
inresande individer årligen. Dessa resor sker främst under maj och september för möten samt under
sommarhalvåret för evenemang. Organisationen betonar hur dessa inresande individer utgör en
samhällsekonomisk vinst då personerna generellt är kapitalstarka.
Vidare belyser ytterligare en organisation hur de turister som kommer till Jönköping Airport via charterflyg
från Tyskland är en essentiell målgrupp då de som regel är förstagångsbesökare med en hög köpkraft. Denna
målgrupp spenderar omkring 2500 kronor per dygn exklusive boende, och bidrar således i stor utsträckning
till lokal och regional näringslivsutveckling. Under år 2017 och 2018 var det cirka 1600 inkommande
charterresenärer som flög till Jönköping Airport. Med en genomsnittlig vistelse på en vecka bidrog dessa
resenärer uppskattningsvis med cirka 28 MSEK till bland annat restaurangbranschen, detaljhandeln och
fritids-och nöjesverksamheten i regionen. Denna siffra exkluderar dessutom den kostnad dessa turister lade
på boende. Under perioden 2007 till 2018 uppskattas samma siffra motsvara över 140 MSEK.20 90 procent av
samma målgrupp har även som ambition att återvända till Sverige i framtiden och då stanna mellan två och
tre veckor i landet.
Utbildning

En respondent från högskolan uppger att man är beroende av tillgången till en flygplats för att attrahera
kompetent personal som forskare, doktorander och gästföreläsare. Omfattningen uppskattas till ett fåtal
resor från Stockholm samt ett tiotal internationella resor från övriga Europa per termin. Vidare uppger en
organisation med utbildning för piloter hur Jönköping Airport är en viktig aktör då det krävs tillgång till en
flygplats för att organisationens medlemmar ska kunna öva och behålla sina flyglicenser. Organisationen har
totalt 120 medlemmar som flyger i snitt fem timmar om året.21
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SkogsElmia hölls senast 7–10 juni 2017 och inträffar var fjärde år.
Omfattar antal charterturister från Tyskland som rest till Jönköping Airport mellan 2007 och 2018 - totalt 8150 personer. 70 procent av dessa bor på
olika hotell runtom i Småland och använder hyrbil och bussbolag som anlitas från Jönköping och dess omnejd för att ta sig runt. 30 procent av dessa
resenärer stannar på samma anläggning, då framförallt i Småland och Östergötland.
21 Piloter från denna organisation som även flyger åt Frivilliga flygkåren täcks i detalj (omfattning) i avsnitt fyra – samhällsnyttigt flyg.
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Samhälls- och näringslivsfrämjande offentlig sektor

En organisation, vars huvudkontor är lokaliserat i Jönköping med 800 anställda, uppger att de nyttjat
Jönköping Airport närmare 80 gånger för inrikesresor år 2019. Samma organisation reser kontinuerligt till
Bryssel via Landvetter, vilket uppskattas ha skett över 600 gånger under samma tidsperiod. Respondenten
uppger att trots att användningsomfattning av Jönköping Airport är relativt liten vid internationella resor så
finns det möjlighet att detta skulle förändras ifall flygplatsen skulle få till ett utbud av internationella flyglinjer.

Jönköping Airport främjar regionens utveckling och är betydelsefull för organisationer
med koppling till offentlig och privat sektor
För att kvantifiera betydelsen av Jönköping Airport för organisationer med koppling till offentlig och privat
sektor bad vi respektive respondent att uttrycka betydelsen av flygplatsen utifrån en förutbestämd skala.
Visualiseringen av dessa svar för totalt 10 organisationer går att se i graf 6.22

Helt nödvändig för oss
Viktig

10

Ganska viktig
Vi hade klarat oss oavsett
Inte viktig alls

Graf 6. Betydelsen av Jönköping Airport för organisationer med koppling till offentlig och privat sektor.
Denna överblicksbild visar på att majoriteten av dessa organisationer ser på flygplatsen som helt nödvändig
eller viktig för deras verksamhet. Inte en enda respondent inom denna kategori ser på flygplatsen som helt
oviktig.
Näringslivsutvecklande besöksnäring

Mässor är kritiska för näringslivet. Exempelvis så kommer 85 procent av årsomsättningen för aktörerna på
husvagnsmässan från just den mässan. En organisation vars verksamhet berör mässor belyser hur Jönköping
Airport är en viktig aktör, men att tillgången till substitut gör att man hade klarat sig även utan flygplatsens
närvaro. Aktören delar näringslivets syn att ”flygplatsen är viktig för regionens utveckling men vi står inte och
faller med den.” Substitut som exempelvis Landvetter och tåg gör att mässutställare och besökare fortfarande
skulle ha möjlighet att ta sig till mässorna.
Organisationer vars verksamhet berör besöksnäring betonar hur Jönköping Airport är viktig för att attrahera
besökare till Jönköping med omnejd. För att agera på den internationella marknaden finns ett behov av att
ha en internationell flygplats. En respondent understryker hur frånvaron av flygplatsen skulle bidra till att tio
procent av organisationens evenemang och möten blir lidande. En annan respondent nämner hur avsaknaden
av en flygplats i närheten av Jönköping skulle innebära att företagets omsättning skulle riskera att sjunka med
närmare 75 procent.
Flygplatsen är en viktig aktör, dels för besöksnäringen men framförallt för att skapa ett attraktivt affärsklimat
och en ökad internationalisering. En aktör anser att flygplatsens frånvaro skulle öka behovet av att expandera
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Totalt 12 organisationer med koppling till offentlig och privat sektor intervjuades men två aktörer har avstått från att lämna svar.

22

kollektivtrafik från Jönköping till både Landvetter och Kastrup och är inte helt säker på att det blir mycket
billigare. Det skulle även påverka stadens besöksnäring mycket negativt och medföra kritiska konsekvenser
för bland annat den lokala hotellbranschen.
Utbildning

Organisationer med verksamhet relaterat till utbildning menar att tillgången till Jönköping Airport är viktig.
En organisation på flygplatsen med utbildning för piloter anser att en flygplats bidrar till den grundläggande
infrastrukturen för en större stad och behövs för att förbli konkurrenskraftig. Denna aktör uppger även att
det finns risk för Jönköping att tappa värdefulla invånare om flygplatsen försvinner då det kommer bli svårare
för exempelvis piloter som flyger åt Frivilliga flygkåren att behålla sin certifiering utan närhet till en lokal
flygplats.
Jönköping Airport nyttjas även kontinuerligt av besökande forskare från andra delar av landet och världen.
Det är främst kopplingen till Stockholm som är viktig eftersom det är där mest kompetens finns samlad
nationellt. Om Jönköping Airport inte hade existerat skulle det således vara svårare att attrahera rätt
kompetens från andra orter.
Samhälls- och näringslivsfrämjande offentlig sektor

Bland de organisationer som verkar inom offentlig sektor med näringslivsfrämjande aktiviteter anses
tillgången till Jönköping Airport generellt vara viktig. En respondent betonar framförallt vikten av tillgången
till internationella rutter då Jönköping har en stor besöksnäring vilket i hög utsträckning bidrar till regionens
ekonomi. Vidare nämns att man utan en lokal flygplats riskerar att gå miste om diverse nyetableringar av
större företag som på sikt har enorm potential att bidra till regionens tillväxt. Företag som överväger
etableringar presenterar nämligen ofta krav på flygplats, tågförbindelse samt tillgång till större vägar.
Frånvaron av en flygplats riskerar att minska regionens attraktivitet för att locka invånare och
företag. Även om alla företag inte använder flygplatsen så vill man även ha möjligheten till att bruka
flygplatsen. Det indirekta är även viktigt utöver det direkta.
Vid samtal om potentiell etablering av stora internationella företag utgör flygplatsen ett viktigt argument. I
avsaknad av ett snabbtåg i Jönköping ökar flygplatsen ytterligare i betydelse. Vidare skulle ett minskat antal
nyetableringar resultera i minskade skatteintäkter.
Vad händer om vi tappar 10 företag och missar 5 nyetableringar, det påverkar. Flygplatsen går väl
på en förlust på 20–30 MSEK per år – men vi hade säkerligen kunnat tappa lika mycket, om inte mer
än 30 MSEK. Vi fick precis till en nyetablering – 600 anställda inom något år. De som driver
nyetableringar tittar på logistiska möjligheter.
JÖNKÖPING AIRPORT ÄR OFTA INTE AVGÖRANDE FÖR ATT ORGANISATIONER SKA BEHÅLLAS LOKALT
Majoriteten av respondenterna uppger att Jönköping Airport inte är avgörande för huruvida man väljer att
behålla verksamheten lokalt. En respondent verksam inom chartertrafik betonar dock att flygplatsens
avsaknad skulle resultera i att företagets omsättning skulle riskera att sjunka med närmare 75 procent. Detta
skulle leda till att man får undersöka likvärdiga substitut och möjligtvis flytta sin verksamhet till andra orter.
Organisationen med utbildning för piloter skulle dock inte klara sig utan flygfält. Väljer man därför att använda
marken som flygplatsen står på idag i annat syfte än för flyg skulle därmed denna organisation inte längre
kunna finnas kvar lokalt.
AVSAKNADEN AV EN LOKAL FLYGPLATS SKULLE INTE PÅVERKA BREDARE ORGANISATIONSSTRATEGIER MEN
DET SKULLE KUNNA PÅVERKA JÖNKÖPING SOM STAD
En potentiell nedläggning av flygplatsen ses generellt inte som avgörande för verksamheten i de tillfrågade
organisationerna, men den bedöms sannolikt få betydelse för Jönköping som stad. Jönköping har en
internationell prägel som stad, både gällande näringsliv och forskning vid universitetet. Flygplatsen utgör
således ett viktigt symbolvärde när organisationer beslutar var de ska etablera nya kontor, mässor och möten.
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JÖNKÖPING AIRPORT ÄR GENERELLT INTE AVGÖRANDE FÖR ATT ORGANISATIONER SKA KUNNA VERKA
NATIONELLT OCH GLOBALT
Majoriteten av respondenterna uppger att Jönköping Airport inte är en avgörande faktor för
organisationernas fortsatta nationella och internationella arbete. Det finns flertalet substitut för både resor
inrikes och utrikes. Det betonas dock hur tillgången till flygplatsen ökar ortens attraktivitet och bidrar till att
internationella aktörer har lättare att attrahera kunder och samarbetspartners.
De respondenter som ser Jönköping Airport som essentiell för verksamhetens fortsatta drift har kopplingar
till turistverksamhet eller utbildning. Avsaknaden av flygplatsen skulle ha en betydande effekt på dessa
organisationer och således ur ett mer holistiskt perspektiv även bidra till minskad tillväxt och utveckling i
regionen.

Organisationer med koppling till offentlig och privat sektor väljer i framtiden andra
flygplatser, tåg eller möten online om Jönköping Airport inte skulle finnas
De transportalternativ som de intervjuade organisationerna skulle välja om det inte fanns en lokal flygplats
skiljer sig åt. Flertalet organisationer förespråkar samåkning i bil och resor via tåg till framförallt Stockholm.
En aktör har exempelvis numera en resepolicy som säger att tåg ska användas för inrikes resor under 40 mil.
Men vid resor som sträcker sig längre norrut i Sverige blir tillgången till flygresor allt viktigare.
För utrikes resor är istället Kastrup och Landvetter attraktiva substitut. Det betonas dock att dessa alternativ
inte erbjuder samma smidighet till följd av flygplatsernas storlek och den utökade tid som resan till dessa
flygplatser medför. För näringslivsfrämjande turism från Tyskland är det i dagsläget oklart hur man skulle
hantera en framtid utan Jönköping Airport. Man skulle behöva undersöka likvärdiga substitut och möjligtvis
flytta sin verksamhet till andra orter.
Vidare belyser flera respondenter hur pandemin skyndat på organisationers digitala utveckling. Kortare resor
som man normalt sätt hade gjort innan pandemin står inför drastiska minskningar enligt de intervjuade
organisationerna. Det har uppstått en medvetenhet kring vilken typ av kommunikation man kan sköta digitalt
utan fysiska sammankomster, vilket är viktigt att ta i beaktning för att avgöra den framtida reseomfattningen.

I framtiden hoppas dessa organisationer på ett ökat hållbarhetstänk och internationella
flyglinjer
Organisationer med koppling till offentlig och privat sektor ser gärna:
Ett ökat hållbarhetstänk. Det efterfrågas ett ökat hållbarhetsfokus med utvidgade insatser för att
ligga i framkant gällande förnybara bränslen och elflyg. Detta skulle sätta Jönköping på kartan som en
innovativ stad, bidra till ett bättre klimat och utgöra en konkurrensfördel jämfört med andra
flygplatser. Flygskammen har lett till en ökad efterfrågan av hållbara resalternativ jämfört med
traditionella flyg och denna omställning blir således av hög signifikans. Det efterfrågas ökade
satsningar på elflyg vilket förväntas bli ett allt vanligare segment i framtiden. En respondent betonar
att trots att tekniken inte är fullt utvecklad finns det stora fördelar med att ha kvar infrastrukturen
och rusta inför framtida elflygplan likt den satsning som gjorts i Norge under de senaste åren. Många
aktörer tror inte att ett snabbtåg kommer att etableras i Jönköping förrän 2040 och att elflyg kommer
att hinna långt under denna tid. Genom elektrifiering och utvecklandet av drönare kan regionala
flygplatser runt om i landet få en renässans vilket blir högst troligt för Jönköping Airport då den är
belägen i ett logistiskt centrum. Enligt dessa aktörer kan Jönköping inte sitta utan både snabbtåg och
flygplats fram till 2040 då det hade slagit oerhört hårt på regionens utveckling.
Internationella flyglinjer. Samtliga respondenter betonar vikten av att Jönköping Airport erbjuder
internationella flyglinjer för speciellt affärsresenärer till europeiska storstäder som Frankfurt,
München, London, Amsterdam och Bryssel. Den internationella kopplingen är något som saknas vilket
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gör att flera organisationer väljer att använda sig av något av flygplatsens substitut. Införandet av
internationella flyglinjer skulle resultera i ett stort skifte av de resenärer som i dagsläget reser från
exempelvis flygplatserna i Köpenhamn och Göteborg.
Ökad chartertrafik som kan främja lokal och regional besöksnäring. Flertalet respondenter nämner
hur tillgången till chartertrafik med kontinuerliga flighter är något man gärna önskar utveckla inom
den närmsta framtiden. En respondent nämner att upp emot 40 procent av Jönköpings
sommarturister är utländska och att chartertrafiken således blir en viktig faktor för samhällets
ekonomi i stort. En ökad satsning på charterturister bidrar således till det lokala näringslivet.
Ett annat ägande. Flera organisationer nämner hur ett annat typ av ägande kan vara fördelaktigt för
Jönköping Airport. Framförallt nämns regionalt och nationellt ägande som ett alternativ till dagens
struktur. En respondent menar att kommunen upplevs som en för liten ägare och att man bör
anamma ett bredare perspektiv som har bättre möjligheter att se bortom den kommunala nyttan.
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4.

SAMHÄLLSNYTTIGT FLYG
Jönköping Airport AB påverkar mer än tio olika samhällsflygsfunktioner
Jönköping Airport är i dagsläget en temporär beredskapsflygplats och karantänsflygplats. Flygplatsen
trafikeras även av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandflyg
Ambulansflyg
Organtransporter
Frakt av sjukvårdsmateriel
Sjuktransportshelikoptrar
Försvarsmakten
Sjö- och flygräddningscentralen JRCC
Polisflyget
Kriminalvården

Utöver detta nyttjande använder även räddningstjänsten flygplatsen som övningsplats. Jönköping Airport
påverkar därmed många samhällsnyttiga flyg.

Samhällsnyttigt flyg använder flygplatsen för samhällsviktiga funktioner som
skogsbrandsövervakning, ambulanstransporter och polisspaning
BRANDFLYG OCH ÖVNINGSPLATS
Brandflyg

Två typer av brandflyg har diskuterats med samhällsflygsaktörer:
1.
2.

Flyg som övervakar vid brandrisk – upphandlas regionalt där Länsstyrelsen tecknar avtal med
Frivilliga flygkåren (FFK) eller sportflygklubbar
Vattenbombare – bland annat 10–30 nationella helikoptrar samt två vattenskopande flygplan
upphandlade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Med brandflyg syftar vi huvudsakligen på den första kategorin, det vill säga skogsbrandsbevakning. Dessa
brandflyg organiseras länsvis och är därför beroende av flygplatser i länen. I dagsläget utgår Region Jönköpings
Läns skogsbrandsbevakning från tre flygplatser som har sportflygfält: Jönköping, Anderstorp samt Eksjö.
Flygklubbar i Jönköping, Eksjö, Nissadalen och Värnamo deltar. Brandflygen har sin bas på Jönköping Airport
och piloter inom Jönköpings Flygklubb är ofta även medlemmar inom FFK. Det är viktigt för
skogsbrandsbevakningen i länet att ha sin bas på Jönköping Airport då det finns bränsletillförsel, asfaltbana
samt en verkstad som kan serva planen.
MSB:s nationella helikoptrar kommer från privat upphandlade bolag. Trots att hemvisten för dessa helikoptrar
inte är Jönköping Airport så kan MSB av strategiska skäl fortfarande välja att ställa helikoptrar i Jönköping. På
så sätt går det nämligen att täcka stora delar av södra Sverige tack vare Jönköpings fördelaktiga geografiska
positionering. Helikoptrarna är mindre beroende av flygplatsens fält och behöver huvudsakligen åtkomst till
tankning. Skulle bränsletillförseln försvinna kan detta riskera att påverka helikoptrarna.
Övningsplats

Räddningstjänsten har ett samarbetsavtal med Jönköping Airport avseende en gemensam övningsanläggning.
Både räddningstjänsten och flygplatsens brandstyrka använder denna brandövningsplats. Flygplatsen bistår
även med resurser för händelser utanför flygplatsen. På brandövningsplatsen bedrivs även mycket
utbildningsverksamhet där man utbildar brandmän åt MSB. Organisationen är därför beroende av ett
övningsfält samt den service som finns runtomkring på flygplatsen.
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AMBULANSFLYG, ORGANTRANSPORT, TRANSPORT AV SJUKVÅRDSMATERIEL OCH TANKNING AV
SJUKTRANSPORTSHELIKOPTER
Jönköping Airport trafikeras i dagsläget av ambulansflyg och organtransporter. Utöver detta transporteras
även sjukvårdsmateriel via flygplatsen. Detta handlar framförallt om medicinsk teknik som inte finns på lager
utan flygs in från Europa. Det berör främst utrustning som behövs inom rimlig tid för att inte ge kritiska
konsekvenser för hälsa- och sjukvård.
Sjuktransportshelikoptrar kan använda Jönköping Airport för bränsletillförsel. I dagsläget är flygplatsen ej bas
för sjuktransportshelikoptrar. Istället nyttjas Västra Göta läns helikopter. Under pandemin har länet använt
väldigt mycket helikoptertransport. Utan tankningsmöjligheter på Jönköping Airport kan därmed möjligheten
att transportera länets patienter begränsas.
Under pandemin har Jönköping Airport blivit ett nav för transport av Covid 19-tester till Tyskland. Det har
varit ett sätt att komma tillrätta med kapacitetsproblem i Sverige. Tester har gått med bil från Stockholm,
Göteborg och Malmö för att sedan flygas till med flyg Jönköping till laboratorium i Augsburg.23
SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSCENTRALEN – JRCC
JRCC har huvudsakligen kontakt med flygtrafikledningen då de är involverade i alarmeringstjänst och ansvarar
för flygräddningstjänsten. De involveras inte bara om luftfartyg har havererat utan blandas även in om
luftfartyg är i risk.
Utöver detta har JRCC även behov av tankning för flyg eller sjöräddning (område VÄT). Detta arbete sker
huvudsakligen med helikopter. JRCC assisterar och hjälper även kommunikationen mellan flygplatsen och, i
första hand, sjukvården. Vid ambulansflygstrafik kan de bistå med kontaktförmedling och assisterar processen
med att öppna flygplatsen vid akuta behov.
POLISEN
Polisflyget är en nationell helikopterenhet inom Polismyndigheten. Polisflyget är i dagsläget stationerat i
Göteborg, Stockholm, Malmö, Östersund och Boden. Genom att vara stationerade vid dessa platser täcks allt
polisflygbehov i hela Sverige. De vanligaste jobben polisflyget utför involverar:
•
•
•

Spaning efter försvunna personer
Fotografering för kommande utredning
Spaningsbilder för ett objekt

Nationellt har polisflyget totalt nio helikoptrar, varav två av dessa helikoptrar i dagsläget står i Göteborg.
Skulle behovet öka i en annan region kan dock helikoptrar lånas ut. Jönköping Airport är involverade i
polisflygets verksamhet då flygplatsen bistår med viktig bränsletillförsel för polishelikoptrarna.
KRIMINALVÅRDEN
Kriminalvården har ett stort transportbehov då organisationens uppdrag inte är begränsat till
kriminalvårdsklienter. Inom den nationella transportenheten bärs ansvaret för att förflytta alla
frihetsberövade. Normalt sett utför Kriminalvården transporter med bussar eller bilar. På grund av Sveriges
stora yta så används även flyg för förflyttning av klienter inom Sverige som ska flyttas en längre väg. Flyg ses
som ett viktigt transportalternativ med anledning av framför allt tre aspekter:
1.
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Vid förflyttning av frihetsberövade under 18 års ålder. Via Jönköping Airport flyttas huvudsakligen
ungdomar som lyder under Statens institutionsstyrelse. Är den frihetsberövade under 18 års ålder
så placeras individen på behandlingshem istället för på ett häkte eller en anstalt. Den nationella
transportenheten betonar vikten av att ungdomar inte ska hanteras på samma vis som ordinarie
kriminalvårdsklienter. Vid förflyttning med bil eller buss, som kräver övernattningar, kan den
frihetsberövade ungdomen därför inte övernatta på ett häkte. Det är även överlag svårt att få
uppehållsplatser som är anpassade för ungdomar då behandlingshem ofta även är för belastade för

Informationen kommer från personal på Jönköping Airport den 31 maj 2021.
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att fungera som övernattningsalternativ. Kriminalvården behöver därför ha möjlighet att flytta
dessa ungdomar med flyg.
2.

För att balansera den extremt höga beläggningen på anstalter och häkten. I dagsläget är det en
extremt hög beläggning på anstalter och häkten. Med anledning av detta arbetar Kriminalvården
med
häktessamordning.
Häktessamordning
innebär
att
myndigheten
förflyttar
kriminalvårdsklienter till de häkten som har tillgängliga platser för att få en jämn beläggning över
hela riket. Kriminalvården utför därmed en stor del transporter. Med anledning av detta är
organisationen även här beroende av tillgång till flyg då många häkten ofta har en för hög
beläggning för att kriminalvårdsklienten ska kunna övernatta där under en transport med buss eller
bil.

3.

För att öka kostnadseffektiviteten. Skulle Kriminalvården transportera en frihetsberövad från
Haparanda till Jönköping innebär detta byten av fordon, byten av personal, luncher,
övernattningskostnader med mera. Det blir därför mer kostnadseffektivt att flyga.

Jönköping är i dagsläget en knutpunkt för logistik för Kriminalvården. De tre största knutpunkterna i Sverige
är Jönköping, Örebro och Härnösand. Kriminalvården reser stegvis via knutpunkterna då det blir ett lagom
avstånd i relation till transportpersonalens arbetstimmar samt för kriminalvårdsklienten att få uppehåll och
lunch. Jönköping har även ett häkte och Värnamo har ytterligare en polisarrest som kan användas vid behov.
I Jönköping finns också en hovrätt och många kriminalvårdstransporter till Jönköping sker av just den
anledningen.
KARANTÄNSFLYGPLATS
Jönköping Airport av fem karantänsflygplatser i landet, och den enda regionala. Karantänsflygplatser är en
viktig samhällsresurs och en del av den grundläggande kapacitet för att förebygga, upptäcka och hantera
internationella hot mot människors hälsa som utgår från krav som ställs i WHO:s internationella
hälsoregemente (IHR). På en karantänsflygplats ska det finnas en särskild planering och resurser för att
förhindra spridning av smittämnen eller andra hälsofarliga ämnen. Karantänsflygplatserna används i första
hand vid misstanke om allvarlig smitta såsom till exempel Ebola på inkommande flyg från utlandet. Flygplatsen
bistår även med andra viktiga samhällsfunktioner. Om en pilot exempelvis upptäcker att någon är sjuk och
behöver vård så kan sjukvårdsresurserna på karantänsflygplatsen komma till användning i väntan på
ambulans.
BEREDSKAPSFLYGPLATS
Jönköping Airport är i dagsläget en temporär beredskapsflygplats. Detta innebär att flygplatsen bistår med
beredskap dygnet runt för att kunna ta emot akuta samhällsviktiga transporter.24 Exempel på denna typ av
transport inkluderar ambulansflyg, vilket bidrar till snabba förflyttningar av patienter och personal. Annat
samhällsnyttigt flyg som brandflyg och polisflyg nyttjar också beredskapsflygplatser.
Den 19 december 2019 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att göra en översyn av
beredskapsflygplatserna. Trafikverket redovisade då ett förslag på en utökning med nio flygplatser då det
framkom tydliga brister i det befintliga systemet. Utökningen förslogs med en statlig flygplats (Kiruna) och
åtta ytterligare regionala flygplatser, där Jönköping Airport utgör en. Regeringen har ännu inte tagit ställning
till Trafikverkets utredning. Istället fick Trafikverket i uppdrag av regeringen under hösten 2020 att omgående
förhandla och ingå i avtal om tillfällig beredskap, där Jönköping är en av 17 flygplatser som avtalades vara
temporär beredskapsflygplats.25
TOTALFÖRSVAR
Totalförsvaret är numera under uppbyggnad. Då Jönköping har en geografiskt fördelaktig positionering ser
civilförsvaret på Jönköping Airport som en fördelaktig flygplats att inkorporera i sin planering. Försvarsmakten

24
25

Trafikverket, 2020-12-23
Paragraf skriven av Jönköping Airport AB
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förfogar inte längre själva över den mängd flygplatser och baser som man tidigare hade. Vid en uppbyggnad
av totalförsvaret finns därför ett behov av att kunna nyttja civila flygplatser i större utsträckning än tidigare.
Jönköping Airport är ur den aspekten viktig för Försvarsmakten både på kort och lång sikt. Jönköping Airport
är även ett utpekat område av riksintresse enligt Försvarsmakten.26

Användningsomfattningen av flygplatsen för samhällsnyttiga flyg skiljer sig mycket åt
mellan aktörer
BRANDFLYG OCH ÖVNINGSPLATS
Brandflyg

I Jönköpings län utför Frivilliga flygkåren skogsbrandsbevakning på uppdrag av Länsstyrelsen. 2020 utfördes
sammanlagt 91 flygningar av skogsbrandsbevakningen i Jönköpings län. De upptäckte totalt 15 bränder.
Brandflygets frekvens ökar vid torra somrar. 2018 ökade antalet bränder i Jönköpings län markant och man
hade totalt 250 bränder. Som en naturlig följd av detta, ökade antalet bevakningsflygningar till 313 under
detta år. Vid vissa tillfällen genomfördes skogsbrandsbevakning med flyg 8 gånger per dag. Som resultat av
detta arbete har skogsbrandsflyget:
•
•

varit först att upptäcka och rapportera 51 bränder
underlättat larmning av släckande enheter vid ytterligare 50-talet tillfällen27

Övningsplats

Räddningstjänsten har övningsytor som de gemensamt nyttjar och ansvarar för tillsammans med flygplatsen.
På denna plats bedrivs även utbildningsverksamhet. Övningsanläggningen används därför i stort sett varje
dag.
AMBULANSFLYG, ORGANTRANSPORT, TRANSPORT AV SJUKVÅRDSMATERIEL OCH TANKNING AV
SJUKTRANSPORTSHELIKOPTER
2020 användes Jönköping Airport för cirka 35 flygningar med ambulansflyg.28 Denna siffra inkluderar enbart
de flyg som rör folkbokförda i Jönköpings län, andra som transporteras till hemortssjukhus finns det ingen
statistik på. Det kan handla om exempelvis patienter som ska flyttas med SOS och flytt av IVA patienter.
Möjligheten att trafikera Jönköping Airport med denna typ av transporter kan innebära liv och död för
patienten då tidsaspekten kan vara kritisk i dessa fall.
Årligen sker cirka 10–15 organtransporter via Jönköping Airport. Organtransporter är mycket tidsbegränsade.
Organen transplanteras inte i Jönköping och i kombination med den snäva tidskedjan blir flygplatsens funktion
en kritisk del i kedjan. Det kan handla om donationsorgan som ska längre sträckor, exempelvis till ett annat
land.
Transport av sjukvårdsmateriel involverar huvudsakligen tillgång till medicinsk teknik som exempelvis
reservdelar till röntgenmaskiner och labbutrustning. Denna utrustning kommer huvudsakligen från Siemens
lager i Baden-Baden och speditören time:matters levererar dessa delar. Reservdelar till Nordens sjukhus
kommer först till Jönköping Airport innan de distribueras ut till hela Sverige, Finland och Norge. Siemens
sänder i snitt 40–50 leveranser per dag som ska nå svenska sjukhus. Sjukvården i Norden är följaktligen
beroende av en lösning som idag går via Jönköping Airport.
Ambulanshelikoptrar använder huvudsakligen flygplatsen för att tanka. När det kommer till tankning av
helikoptrar vid sjukvårdstransporter så landar dessa helikoptrar på Jönköping Airport flera gånger i veckan för
bränsletillförsel.
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Riksintressen för totalförsvarets militära del i Jönköpings Län 2019, FM2019-26734:1, bilaga 8
Länsstyrelsen, 2018-11-16
28 Jönköping Airport noterade totalt 78 avgångar och ankomster under 2020
27
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SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSCENTRALEN – JRCC
Sjö- och flygräddningscentralen har huvudsakligen kontakt med flygtrafikledningen samt behov av tankning
för flyg eller sjöräddning. Eftersom dessa aktiviteter inte loggas specifikt för Jönköping Airport så är det svårt
för JRCC att avgöra omfattningen av kontakten med flygplatsen.
År 2020 skedde ingen flygräddningshändelse. Sjö- och flygräddningscentralen utförde dock ett antal
sjöräddningar på Vättern där de även efterfrågade tankning på Jönköping Airport. Vid ambulansflygtrafik kan
JRCC bistå med kontaktförmedling. Omfattningen av denna kommunikation bör därför följa ovan redovisade
siffror för ambulansflyg.
POLISEN
Polisflyget använder huvudsakligen Jönköping Airport för tillgång till bränsle. Polishelikoptrarna landar på
Jönköping Airport mellan 24 och 35 gånger per år för att få tillgång till det bränsle som är nödvändigt för att
polisflyget ska kunna utföra sina uppdrag. Polisflygets användning av Jönköping Airport ökar ofta under
sommarmånaderna och minskar sedan under vintermånaderna.
KRIMINALVÅRDEN
Den nationella transportenheten på Kriminalvården använder Jönköping Airport cirka 15 dagar per år. Vissa
dagar kan det bli flertalet start och stopp, vilket innebär att Kriminalvården därför använder flygplatsen vid
totalt 15–20 tillfällen per år. Lokalt kan häktet i Jönköping även använda flygplatsen men det förekommer
sällan. Avvisningsflyg från Jönköping Airport sker också sällan i samarbete med Kriminalvården. Polisen har
möjlighet att själv göra en direktavvisning eller vända sig till Kriminalvården när det kommer till avvisningsflyg.
KARANTÄNSFLYGPLATS
Sverige har i dagsläget totalt fem karantänsflygplatser. Av dessa flygplatser är Jönköping Airport den enda
karantänsflygplatsen som inte tillhör Swedavia. Enligt uppskattning från Folkhälsomyndigheten har landets
fem karantänsflygplatser under den senaste femårsperioden nyttjats totalt cirka fem gånger. Vikten av
karantänsflygplatser speglas dock inte i den ringa användningsomfattningen. De anses ytterst samhällsviktiga
ändå enligt Folkhälsomyndigheten och utgår ifrån krav som är uppställda av WHO. Dessutom används
karantänsflygplatsers kapacitet ofta även till annan vård av passagerare vid andra sjukdomstillstånd än
smittbärande infektionssjukdom, exempelvis i väntan på ambulans.
BEREDSKAPSFLYGPLATS
Jönköping Airport är i dagsläget en temporär beredskapsflygplats. Detta innebär att flygplatsen bistår med
beredskap dygnet runt för att kunna ta emot akuta samhällsviktiga transporter. Beredskapsstatusen används
vid behov för exempelvis ambulansflyg, brandflyg och polisflyg. Eftersom användningen är behovsstyrd och
baserat på blåljusflygning bör användningsomfattningen följa ovan siffror redovisade för blåljusflygen.29
TOTALFÖRSVAR
För kris och krig kan omfattningsanvändning inte diskuteras som faktisk fysisk användning. Denna omfattning
är istället i termer av tänkt omfattning i existerande planer. Totalförsvaret är i dagsläget under uppbyggnad.
För Försvarsmakten involverar många planer nyttjandet av civila flygplatser i betydligt större utsträckning än
tidigare. För civilförsvaret utgår man utifrån en planering och inkorporering av civila flygplatser som kan bli
väldigt intensiv om den väl kommer igång och behövs. Planerad användningsomfattning av civila flygplatser
som Jönköping Airport är därför större nu än vad den tidigare har varit.

29

Med blåljusflyg menas samhällsviktigt flyg som exempelvis polisflyg och ambulansflyg.
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Jönköping Airport har en stor betydelse för samhällsnyttigt flyg
För att kvantifiera betydelsen av Jönköping Airport för samhällsnyttigt flyg bad vi respektive respondent att
uttrycka betydelsen av flygplatsen utifrån en förutbestämd skala. Visualiseringen av dessa svar för totalt 10
samhällsflygsaktörer går att se i graf 7.30

Helt nödvändig för oss
Viktig

10

Ganska viktig
Vi hade klarat oss oavsett
Inte viktig alls

Graf 7. Betydelsen av Jönköping Airport för samhällsflygsaktörer.
Denna överblicksbild visar på att majoriteten av samhällsflygsaktörer ser flygplatsen som helt nödvändig eller
viktig för deras verksamhet. Inte en enda aktör ser på flygplatsen som oviktig för deras arbete.
Närmare beskrivning av betydelse för respektive samhällsflygsfunktion finns i respektive kapitel nedan.
BRANDFLYG OCH ÖVNINGSPLATS
Brandflyg

Det är viktigt för skogsbrandsbevakningen i länet att ha sin bas på Jönköping Airport då det finns
bränsletillförsel, asfaltbana samt en verkstad som kan serva planen. Flygplatsen är mycket viktig för
brandflygen och en förlust av Jönköping Airport skulle ha en negativ påverkan på skogsbrandsbevakningen.
Det är kritiskt för brandflygen att vara nära speciellt verkstad och piloter.
Närhet till verkstad och bränsle. Vid torra somrar, som exempelvis under 2018, är närheten till en verkstad
kritiskt för att få upp skogsbrandsbevakningen i luften. Majoriteten av flygtekniker hanterar numera större
jetmotorer och det blir färre och färre verkstäder som behandlar mindre flygplan. Verkstäder som servar
mindre plan ses redan nu som en flaskhals. Denna brist skulle bli ännu mer betydande om Jönköping Airport
inte fanns. Frivilliga flygkåren flyger normalt 1800–2000 timmar regionalt på ett normalt år. Detta
fördubblades till 5000 timmar år 2018. Vanligtvis servas mindre flygplan av en verkstad var femtionde timme
för att få lov att lyfta. Under torra somrar kan brandflygen vara uppe i luften så pass ofta som åtta gånger på
ett dygn. Detta kräver i sin tur fler besök till verkstaden. Tillgången till service blir därför kritisk för att snabbt
kunna få upp flygplanen i luften igen och ut för att utföra skogsbrandsbevakning. Här ligger Jönköping väldigt
bra till geografiskt som en teknisk verkstad. Om Frivilliga flygkåren måste flyga dessa plan till verkstäder längre
bort bidrar det i sin tur till avbrott i brandflygsverksamheten under restiden.
Utöver skogsbrandsbevakning utför Frivilliga flygkåren även uppdrag för MSB, Länsstyrelsen,
Räddningstjänster, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, kommuner, Polisen och Sjöräddningen. Skulle deras
möjlighet att serva plan på Jönköping Airport påverkas kan detta riskera att påverka mer än bara brandflyg.
Närhet till flygplatsen för piloter. Möjligheten att ha nära till en flygplats har en bred påverkan.
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Totalt 11 samhällsflygsaktörer intervjuades men en aktör har avstått från att lämna svar.
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1.

Jönköping Airport möjliggör en bättre tillgång till piloter. Piloter flyger brandflyg på en frivillig basis.
Med en flygplats i närheten kan dessa piloter, som ofta har andra jobb, minimera den tid de behöver
ta ledigt från sina ordinarie arbeten. Skulle flygplatsen inte längre finnas förutser FFK ett tapp i
medlemskapet. Många frivilliga piloter skulle inte kunna ta sig till en flygplats längre bort utan att
behöva ta en hel dag ledigt och detta är för många inte en aktuell lösning.

2.

Flygplatsen hjälper till att bevara tillgång till certifikatinnehavare. Närheten till flygplatsen är viktig
för att piloter ska kunna upprätthålla sina certifikat och möta kraven som ställs på dem när det
kommer till antal flygtimmar. Utan flygplatsen anser FFK att antalet certifikatinnehavare riskerar att
sjunka. Detta är kritiskt eftersom det behövs piloter för att hålla igång verksamheten.

3.

Jönköping Airport bidrar till bibehållandet av en jourtid på två timmar. Frivilliga flygkåren är bundna
till en jourtid på två timmar; det vill säga att en flyginsatsgrupp behöver kunna vara i luften inom
denna tid. Detta blir svårt att uppfylla om närheten till flygplatsen ändras. FFK skulle i sin tur kunna
få svårigheter med att leva upp till det avtal man i dagsläget har med Länsstyrelsen.

Övningsplats

Det finns delade meningar kring betydelsen av övningsplatsen på Jönköping Airport inom räddningstjänsten.
Vissa intressenter ser övningsplatsen som en förutsättning för gemensam övningsverksamhet. Skulle
flygplatsen inte finnas kvar måste den gemensamma infrastrukturen räddningstjänsten idag har tillsammans
med flygfältet planeras om. Jönköping Airport utgör även en resurs genom att åka på kommunala larm
eftersom det inte finns någon brandstation på den sidan av Jönköping. Så länge där inte är ett flyg som landar
åker personalen på kommunala larm.
Andra intressenter ser enbart övningsplatsen som en geografisk placering som går att justera vid behov. Extra
släckresurser från Jönköping Airport är bra att ha men de är inte nödvändiga. För räddningstjänstens
grunduppdrag ses flygplatsen därmed inte som viktig av vissa intressenter. Skulle räddningstjänsten tvingas
flytta från ytan och bygga något helt nytt kommer det dock kosta cirka 50–100 MSEK för en helt ny
övningsanläggning. De ekonomiska konsekvenserna är därmed stora.
AMBULANSFLYG, ORGANTRANSPORT, TRANSPORT AV SJUKVÅRDSMATERIEL OCH TANKNING AV
SJUKTRANSPORTSHELIKOPTER
När det kommer till ambulansflyg och organtransporter ses Jönköping Airport som strategiskt viktig för
Jönköpingsregionen och till viss del även för södra Sverige enligt ansvariga för ambulansflyget. SOS uppdrag
och ECMO kräver ofta flyg. Likaså om helikoptrar inte fungerar för transporten. Dessa längre transporter kan
inte lösas med ambulanstransport och det kan då komma att innebära hämtning och lämning på Landvetter
eller Växjö. Med ambulansflyg kan eventuella förseningar innebära liv och död för patienten då tidsaspekten
kan vara mycket kritisk i dessa fall. Jönköping Airport anses därför ha stor vikt för ambulansflyg och
organtransporter.
Transport av sjukvårdsmateriel sker i stor utsträckning av Siemens och time:matters. Siemens sänder cirka
40–50 leveranser till Sverige varje dag och tillgodoser stora delar av Norden med sjukvårdsmateriel. Detta
arbete har varit speciellt kritiskt under rådande pandemi, då deras leveranser har haft en direkt påverkan på
tillgänglig labbutrustning för sjukvården. Tillgång till fungerande CT-maskiner för att utvärdera lungskada från
Covid-19 har även haft stor betydelse under pandemin. Traumapatienter är ofta också beroende av snabb
åtkomst till fungerande CT-maskiner. Kommer denna utrustning inte fram i tid påverkar detta i sin tur
samhället i form av försenad tillgång till sjukvård. En akut traumapatient kan i värsta fall dö om en reservdel
till en kritisk maskin har försenats. Att kunna nyttja den snabbast möjliga vägen för att sända medicinsk teknik
är därför kritiskt.
Genom användning av Jönköping Airport kan sjukvården täcka ett större område mer resurseffektivt.
Beredskapschefen för Region Jönköpings Län tycker att det är väldigt viktigt att ha en flygplats i närområdet
och menar att Jönköping Airport har en stor samhällsviktig funktion. En avsaknad av flygplatsen skulle
medföra en ökad belastning och kräva mer resurser. Det skulle även kunna resultera i utökade kostnader för
regionens egen lagerhållning av medicinsk teknik och materiel till följd av den fördröjda leveransförmågan.
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SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSCENTRALEN – JRCC
Jönköping Airport ligger väldigt strategiskt bra till för sjö- och flygräddningscentralen om man ser till
geografisk placering i relation till Vättern samt andra närliggande flygplatser. Flygplatsen ses därför som en
strategisk knutpunkt för JRCC. Skulle JRCC behöva rädda ett fartyg är Jönköping Airport nära. Närheten tillåter
att flygplan är borta en kortare stund under räddningsuppdragen för att tanka än vad de annars varit.
Alternativa tankningspunkter skulle vara Skövde i nordväst, Karlsborg i norr, Västervik i öster, Växjö i sydost,
och Göteborg västerut. Många av dessa alternativ ligger längre bort.
Skulle Jönköping Airport ej finnas så skulle sjö- och flygräddningscentralens möjligheter att agera i området
försämras. I längden skulle försämringen kunna leda till att fler enheter behöver skapas, vilket i sin tur skulle
kunna leda till fördubblade kostnader.
I området sitter i dagsläget även flygtrafikledningen på plats och lyssnar alltid på nödfrekvensen. Skulle
Jönköping Airport försvinna så skulle även denna funktion gå förlorad.
POLISEN
Polisflyget tappar tid och effektivitet vid en avsaknad av flygplatsen. Jönköping Airport är nödvändig för
polisflyget när de behöver tanka eftersom flygplatsen ligger strategiskt bra till för organisationen. Vid jobb i
Norra Småland och Östra Västergötland blir Jönköping Airport väldigt viktig. Om polisflyget exempelvis letar
efter en försvunnen människa i närområdet skulle de behöva åka och tanka i Skövde, Borås eller Ljungby om
Jönköping Airport ej fanns. I ren transporttid tappar polisen då en timmes tid som helikoptern hade kunnat
vara i luften och leta efter den försvunna personen. Vid exempelvis ett rån blir den tidsaspekten otroligt viktig.
Helikoptrarna kan vanligtvis ligga ute i 2,5–3 timmar innan de måste tanka.
Polishelikoptrarna förbrukar cirka 240 kg bränsle i timmen vid vanlig transportflygning. Avsaknaden av
Jönköping Airport skulle även innebära finansiella förluster i form av tillkommande bensinutgifter till följd av
den längre transportsträckan till en annan flygplats som kan erbjuda bränsletillförsel.
Områdespoliserna påverkas även vid förlusten av en flygplats. Om Jönköping Airport inte längre finns så måste
områdespoliserna vänta längre och helikopterverksamheten blir mindre effektiv. Det är heller inte säkert att
polisflyget kan komma i lika stor utsträckning då det inte längre finns tankningsmöjlighet på flygplatsen. En
avsaknad av Jönköping Airport skulle därför påverka insatser i närområdet bortom Jönköping.
KRIMINALVÅRDEN
Inom Kriminalvårdens transportsplaneringsfunktion råder det delade meningar kring vikten av Jönköping
Airport. Vissa anser att flygplatsen är jätteviktig, medan andra menar att organisationen utifrån tillgänglig
statistik, inte är fullt så beroende av flygplatsen.
Flygplatsen behövs huvudsakligen vid transporter av frihetsberövade under 18 års ålder. Vid avsaknad av en
flygplats finns det en större risk att de under längre tid blir omhändertagna av Kriminalvården istället för
Statens institutionsstyrelse. Detta ser Kriminalvården som oacceptabelt. Om det inte fanns möjlighet att
använda Jönköping Airport skulle myndigheten sannolikt använda kringliggande flygplatser snarare än att
övergå till vägtransporter. Detta skifte hade i sin tur bidragit till en ökad kostnad för staten.
KARANTÄNSFLYGPLATS
Folkhälsomyndigheten klassar karantänsflygplatserna som en samhällskritisk resurs. Jönköping Airport har
ett strategiskt läge i landet som gör flygplatsen passande som karantänsflygplats. Enligt
Folkhälsomyndigheten är tiden då man endast använde flygplatsen för turism förbi. Ur ett samverkan- och
beredskapsperspektiv är karantänsflygplatserna viktiga och man är nöjda med fem bra utplacerade
flygplatser.
En avsaknad av Jönköping Airport skulle leda till behov av en ny bedömning på nationell nivå. Man kan inte
stänga ner karantänsflygplatser lokalt då det handlar om en större beredskapsfråga för landet. I dagsläget
täcker inte karantänsflygplatserna hela landet utan enbart de södra och mellersta delarna upp till Dalarna.
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Detta är något som Folkhälsomyndigheten nämner som ett problem och man vill gärna se fler
karantänsflygplatser än färre.
BEREDSKAPSFLYGPLATS
Jönköping Airport ligger geografiskt bra till utifrån ett beredskapsperspektiv. Enligt Länsstyrelsen skulle
avsaknaden av Jönköping Airport totalt sett leda till en försämring av regionens beredskap. När det kommer
till samhällsnyttigt flyg så skulle servicegraden bli sämre för Jönköpingstrakten om Jönköping Airport inte
fanns. Region Jönköpings Län skulle bland annat få mindre möjligheter till transporter med blåljusflyg.
Flygplatser med längre bana, som Jönköping Airport, kan ta emot internationella plan. En avsaknad av
flygplatsen skulle därför även påverka värdlandsstödsaspekten med skopande plan. Under intensiva
skogsbrandsperioder har regionen bland annat fått hjälp av italienska vattenskopande plan. Sverige har
numera möjlighet till EU-samarbeten kring skopande plan och har även två egna vattenskopande flygplan som
är upphandlade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jönköping Airport ligger bra till för denna
typ av flyg då det finns mycket närbelägen skog och därmed stor risk för skogsbrand samt tillgång till vatten
från Vättern.
TOTALFÖRSVAR
Totalförsvaret är numera under uppbyggnad och ett behov av att kunna nyttja civila flygplatser i större
utsträckning än tidigare existerar. Försvarsmakten förfogar inte längre själva över den mängd flygplatser och
baser som man tidigare hade. Jönköping Airport är ur den aspekten viktig för Försvarsmakten både på kort
och lång sikt. För civilförsvaret utgår man också utifrån en möjlig användning av civila flygplatser. Totalt sett
skulle det därför leda till en försämring av totalförsvaret om Jönköping Airport ej fanns.
Jönköping Airport är även ett utpekat område av riksintresse enligt Försvarsmakten.31 Riksintressen är
geografiska områden som har identifierats för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.
Försvarsmakten har med grund i Förvarsbeslutet 2015 inventerat och analyserat vilka civila flygplatser som
myndigheten har ett behov av. Det har därefter prövats om dessa uppfyller kriterierna för att utgöra
riksintresse enligt MB 3 kap 9§ för totalförsvarets militära del. Analysen har lett till att 9 flygplatser bedöms
uppfylla kriterierna för att pekas ut som område av betydelse enligt MB 3 kap 9§ första stycket. Jönköping
Airport är en av dessa flygplatser som utgör område av betydelse för totalförsvaret.32

Samhällsnyttigt flyg önskar att Jönköping Airport finns kvar i framtiden och att
samhällsflyget får samma goda service som idag
Aktörer inom samhällsnyttigt flyg ser gärna att:
Flygplatsen finns kvar. Det absolut mest förekommande önskemålet från samhällsnyttigt flyg är att
Jönköping Airport finns kvar om 10 år.
Man har ett fortsatt gott samarbete med Jönköping Airport. Många samhällsflygsaktörer uttrycker
tacksamhet för det mycket goda samarbete som man har med flygplatsen och flygledningen.
Tillfrågade aktörer önskar därför att detta samarbete bibehålls.
Flygplatsen har god beredskap i framtiden. Vissa aktörer önskar att det fortsatt ska finnas möjlighet
att använda flygplatsen vid akuta behov efter ordinarie arbetstid. Flygplatsen är i dagsläget temporär
beredskapsflygplats och man önskar att denna status gärna förlängs då behoven ökar snarare än
minskar.

31
32

Riksintressen för totalförsvarets militära del i Jönköpings Län 2019, FM2019-26734:1, bilaga 8
Paragraf skriven av Jönköping Airport AB
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Flygplatsen samplanerar med samhällsnyttigt flyg. Vissa samhällsflygsaktörer ser ett behov av att
samplanera framtida strategier tillsammans med flygplatsen som exempelvis uppbyggnaden av
totalförsvaret.

UTKAST
35
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5.

AKTUELLA TENDENSER
Miljösituationen för flygbränsle
KEY FINDINGS
•
•
•
•
•
•
•

Sustainable Aviation Fuel (SAF) är "alla alternativa bränslen som har potential att generera lägre
utsläpp av växthusgaser än konventionellt flygbränsle".
SAF producerar 80 procent mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med konventionellt bränsle.
Flygbolagens införande av SAF är det enda alternativet på medellång sikt för att minska
nettoutsläppet av koldioxid till hälften fram till 2025, jämfört med 2005 års nivåer.
SAF används som en blandning med konventionellt jetbränsle och kräver inte ombyggnad av
flygplan eller infrastruktur.
Endast en handfull certifierade produktionssätt för SAF är för närvarande tillgängliga för
användning.
Ett av de största hindren för användningen av SAF är bristen på produktion och inköp, eftersom
båda är dyra.
National svensk politik krävs för att stimulera produktion och inköp av SAF, och aktiva roller som
tas av flygplatser, flygbolag och andra viktiga intressenter inom luftfartsindustrin är en del av att
investera i framtiden.

TERMEN FLYGBRÄNSLE
Termen flygbränsle avser bränslen som används för framdrift av flygplan, och som kännetecknas av särskilda
krav på bränslen som inte används för markbaserade fordon. Dessa egenskaper är avgörande för att
upprätthålla bränsleprestandan.
Det finns olika typer av flygbränsle på marknaden. Detta kan i stort sett klassificeras enligt följande:
•

Konventionella flygbränslen
Konventionella flygbränslen petroleumbaserade bränslen som består av fotogen och/ eller bensin
för att driva flygplan. Till exempel: Jetbränslen (Jet A-1; Jet B); Flygbensin (Avgas).

•

Alternativa flygbränslen
ICAO har definierat alternativt bränsle som "alla bränslen som har potential att generera lägre
koldioxidutsläpp än konventionell fotogen på livscykelbasis". Detta är en allmän term som används
för att definiera alla alternativ till petroleumbaserade bränslen. Flygindustrin har myntat termen
Hållbart flygbränsle eller Sustainable Aviation Fuel (SAF).

KONVENTIONELLT FLYGBRÄNSLE
Livscykeln för konventionellt flygbränsle har en linjär form från början till slut, dvs det börjar med utvinning
av råolja, förädling och transport över tilldistribution fram till konsumtion. De koldioxidutsläpp som
produceras i denna livscykel neutraliseras eller minskas inte som en del av cykeln utan är en biprodukt som
belastar miljön.
Figur 1 nedan illustrerar fossila bränslens livscykel.
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Figur 1 Koldioxidens livscykel för fossila bränslen

Källa: Rapporten från aktionsgruppen för lufttransporter "Nybörjarguide till SAF"
MARKNADSANALYS
Den ständiga ökningen av kommersiella och militära flygplanstillämpningar driver tillväxten på den globala
marknaden för flygbränsle. Under 2018 reste cirka 4,23 miljarder människor med flyg jämfört med 3,9
miljarder 2017, medan flygfrakttransporterna ökade med 3,4 procent under samma tidsperiod.
Enligt en studie utförd av Modor Intelligence förväntas marknaden för flygbränsle växa med en
genomsnittlig årlig tillväxttakt
på mer än 2,5% under perioden 2020–2025. En av de viktigaste insikterna i denna studie är att även om den
största marknaden för flygbränsle är Nordamerika, så finns den växande marknaden i Asien och
Stillahavsområdet, med den ökande urbaniseringen och ökande disponibla inkomster i tillväxtekonomierna i
hela denna region. Marknadssektorn domineras av bland andra Exxon Mobil Corporation, Chevron
Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Total SA och BP PLC.
Figur 2 nedan illustrerar de viktigaste resultaten av ovannämnda studie.
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Figur 2 resultat av den globala marknaden för flygbränsle

Källa: Modor Intelligence
HÅLLBART FLYGBRÄNSLE
Sustainable Aviation Fuel (SAF) är en term som myntats av flygindustrin. . Den har justerats eftersom den
senaste tekniken gör det möjligt att producera bränsle från alternativa icke-biologiska resurser, och inte
enbart biologiska råvaror (växt- eller animaliskt material). Andra termer med liknande avsedd betydelse
inkluderar förnybart flygbränsle, förnybart jetbränsle, alternativt bränsle, och biojetbränsle.
Figur 3 nedan illustrerar SAFs livscykel.
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Figur 3 Livscykeln för hållbart flygbränsle (SAF)

Källa: Rapporten från aktionsgruppen för lufttransporter "Nybörjarguide till SAF"
Hållbarhetskriterierna för SAF har fastställts av Carbon Offsetting and Reduction scheme for International
Aviation (Corsia) – som begränsar utsläppen av växthusgaser internationellt till 2020 års nivåer. I EU antogs
Renewable Energy Directive (RED) i 2009 för att fastställa hållbarhetskrav för biodrivmedel. Den reviderade
RED II, med fokus på hållbarhetskriterierna för alla SAF, trädde i kraft 2018 och kommer att ingå i nationell
lagstiftning i slutet av juni 2021.
Enligt Corsia bör SAF uppnå minst 10 % reduktion i utsläpp jämfört med en basnivå för fossila bränslen på 89g
CO2e/MJ. Å andra sidan tillåter RED II biodrivmedel att betraktas som nya energikällor endast om de uppnår
en minskning av utsläppen med minst 65 % jämfört med en basnivå för fossila bränslen på 94g CO2e/MJ.
VIKTIGA FÖRDELAR MED SAF
•
Miljöfördelar:
Koldioxidutsläppen under en SAF livscykel är 80 procent lägre jämfört med konventionellt
flygbränsle.
•

Ekonomiska och sociala fördelar:
SAF erbjuder ekonomiska och sociala fördelar över hela världen, men särskilt i utvecklingsländer
eftersom de har mycket mark som inte är lämplig för livsmedelsgrödor och skulle kunna användas
för att odla lämplig råvara för SAF. Infrastrukturen för bearbetning och förfining skulle också kunna
installeras närmare råvarorna och därigenom skapa arbetstillfällen.

•

Diversifierad leverans:
SAF har potential att ersätta konventionellt flygbränsle med ett mer varierat geografiskt bränsle
genom biologiska och icke-biologiska källor från många olika länder och platser.

Enligt en studie utförd av Modor Intelligence för förnybart flygbränsle eller SAF förväntas marknaden växa
och genomsnittlig årlig tillväxt på mer än 56 % under prognosperioden 2020-2025. Även om SAF är dyrare i
jämförelse med sin traditionella motsvarighet, verkar regeringens politik i vissa länder driva denna marknad.
ICAOs införande av Corsia uppmuntrar dessutom flygbolag och flygplanstillverkare att byta till SAF.
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Nordamerika dominerade på marknaden under 2018 och förväntas bli den snabbast växande marknaden för
SAF, driven av den befintliga ramen för bränslepolitik som stöder SAF-produktion. Särskilt USA stöder
användningen av biobränslen inom försvarssektorn, vilket gör den till den snabbast växande underkategorin.
Flera andra länder, som t ex Indien, befinner sig fortfarande i planeringsfasen när det gäller införandet av
politik för att stödja utvecklingen av SAF.
Figur 4 nedan illustrerar de viktigaste resultaten av ovannämnda studie.

Figur 4 resultat av den globala marknaden för SAF

Källa: Modor Intelligence
IMPLEMENTERING AV HÅLLBART FLYGBRÄNSLE – FRÅN FÄLT TILL FLYGNING. VARFÖR ANVÄNDA SAF FÖR
FLYG?
Flygindustrin har satt upp följande mål för att bekämpa sin klimatpåverkan:
•
•
•

Under perioden 2009–2020 har bränsleeffektiviteten förbättrats med i genomsnitt 1,5 % per år.
Genom koldioxidneutral tillväxt har nettoutsläppen av koldioxidutsläppen från luftfartssektorn
begränsats till 2020 års nivåer.
Att minska nettoutsläppen av koldioxid till hälften till 2025, jämfört med 2005 års nivåer.

För att uppnå ovannämnda mål krävs en ständig förbättring av ny teknik, effektiv drift och förbättrad
infrastruktur, tillsammans med globala åtgärder för att minska utsläppen till önskade nivåer. Detta skulle
kunna inkludera ett gradvis införande av ny teknik och SAF. Att utveckla SAF skulle göra det möjligt för
luftfartssektorn att minska sitt koldioxidavtryck med 80 % under hela sin livscykel jämfört med sin
konventionella motsvarighet. Dessutom, på grund av flygbränslets centrala karaktär, är införandet av SAF i
systemet potentiellt mycket enklare.
Därutöver menar International Air Transport Association (IATA) att med SAFs förmåga att minska utsläppen
av växthusgaser med 80 % i förhållande till konventionellt bränsle, kan det vara det enda alternativet på
medellång sikt för att eliminera utsläppstillväxten eftersom el-flygplan fortsatt är under utveckling och det
kommer att ta ett antal år innan de kan nyttjas i större skala.
Figur 5 i olika scenarier från en period 1990 fram till 2050, baserat på olika förbättrande åtgärder som
tillämpas i luftfartssystemet.
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Figur 5 Utsläppsbana för olika scenarier

Källa: Air Transport Action Group Report ‘Beginner’s Guide to SAF’
TEKNISK CERTIFIERING AV SAF
För närvarande producerar branschen SAF som en "drop-in" ersättning till konventionellt flygbränsle. Dropin bränslen kombineras med fossila bränslen för att uppnå en blandning som är jetbränslekompatibel. SAFblandningen måste med andra ord ha samma egenskaper som konventionellt flygbränsle för att vara ett
bärkraftigt substitut.
För att säkerställa teknisk och säkerhetsefterlevnad måste SAF-blandningar genomgå regida tester som skall
om-certifieras enligt internationellt erkända standarder i laboratorier, på marken och under flygningen. De
tekniska kraven för certifiering av SAF nämns nedan:
•
•
•

Högpresterande bränsle som kan klara ett brett spektrum av operativa förhållanden.
Bränsle för att kunna ersätta konventionellt flygbränsle utan ombyggnad av flygplan och/eller
bränsleleveranssystem på flygplatser.
Bränsle för att kunna uppfylla eller överträffa konventionella egenskaper och egenskaper hos
flygbränsle.

CERTIFIERADE VÄGAR
Figur 6 nedan listar och beskriver de för närvarande aktuella certifierade produktionssätt för SAF.
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Figur 6 Certifierade produktionssätt för SAF

Källa: ICAO, EASA
ANVÄNDNING OCH PRODUKTION AV SAF I EUROPA
Enligt Internationella energirådet (IEA) stod biobaserat flygbränsle för mindre än 0,1 % av den totala
förbrukningen av konventionellt flygbränsle under 2018. År 2017 var den kommersiella användningen av SAF
över hela världen 0,004 % av det konventionella jetbränslet och den totala användningen av SAF var 0,05 % i
EU.
Produktionen av SAF i USA har ökat mycket snabbt jämfört med Europa på grund av tillgången till stödprogram
för producenten och incitamentsprogram för flygbolagen. I Europa har SAF producerats för demonstrationsoch forskningsändamål. Alla SAF som används av europeiska flygbolag importeras från andra länder. KLM –
det enda europeiska flygbolaget som regelbundet använder SAF – har till exempel SAF som levereras från
USA.
Figur 7 nedan visar de företag i de olika länder i Europa som har planer på tillverkning av SAF. Den potentiella
årsproduktionen av SAF i Europa beräknas vara 1,95 miljoner ton 2020 och 3,66 miljoner ton 2025–2030.
Detta står för cirka 6 procent av den totala bränsleförbrukningen inom luftfarten.
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Figur 7 över företag med planer för SAF-produktion i Europa

Källa: EASA Report SAF "Facilitation Initiative"
NÄSTA STEG
För att uppnå en omfattande kommersiell användning av SAF inom flygindustrin kräver omställningen stöd
från regeringen. Några av de områden där regeringen skulle kunna hjälpa till är:
•
•
•
•
•

Främja och genomföra forskning om nya källor för råvaror och processer för raffinering.
Införa incitament för kommersiella flygbolag och försvarsflygplan att använda SAF.
Inspirera intressenter att garantera stabil hållbar övergång globalt.
Anamma lokala tillväxtmöjligheter för råvaror.
Upprätta partnerskap med de olika enheterna i leveranskedjan.

VIKTIGA UTMANINGAR
Utmaningarna för den ökade nyttjandegraden av SAF är inte teknisk utan snarare ekonomisk och politisk.
Dessa huvudutmaningar är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Konkurrenskraftiga kostnader för SAF för att konkurrera med konventionellt flygbränsle.
Kostnaden för SAF är två till åtta gånger högre än för konventionellt bränsle.
Regeringens politik för att göra det möjligt för SAF-industrin att skala upp och leverera en ekonomi
med skalfördelar.
Tillräcklig tillgång på hållbara råvaror.
Lämplig fördelning av tillgängliga råvaror.
Logistik som ska optimeras genom att inkludera flygplatssystem och effektiva blandningsplatser.
Tillståndsprocessen kan vara besvärlig.
Branschintressenter, såsom luftfartygsoperatörer och ägare av markutrustning, kräver industriellt
demonstrerande av produktprestanda som bevis på teknisk mognad.

GLOBALA EXEMPEL
SAF ger regeringar, flygplatser, flygbolag och andra viktiga intressenter i luftfartssystemet möjlighet att
investera i framtiden. Den förväntade efterfrågan på SAF kommer sannolikt inte att tillgodoses om inte
aktörer inom luftfartssystemet inte gör åtaganden med bioraffinaderier, vilket kommer att leda till
konkurrenskraftigare priser för SAF och dess tillgänglighet.
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Biobaserade bränslen har använts av ett antal flygbolag för testflygningar sedan 2008. Enligt IATA hade mer
än 215 000 kommersiella flygningar genomförts med SAF globalt i december 2009. Av dessa hade 40 flygbolag
erfarenhet av att använda SAF, vilket resulterade i ett terminsköpsavtal för 6 miljarder liter SAF. Ett antal
flygplatser som Oslo, Los Angeles, Stockholm Arlanda och Bergen Airport har anpassat användningen av sina
system för att kunna leverera biobaserade bränslen.
Boeing

Under 2019 samarbetade Boeing med Word Wide Fund och investerade en miljon USD för utvecklingen av
SAF i Brasilien.
Southwest Flygbolag och NREL

Under 2019 samarbetade Southwest Airlines med Department of Energy's National Renewable Energy
Laboratorys (NREL) för att undersöka kommersiellt livskraftiga SAF för att införliva i sin verksamhet. NREL
arbetar med att skapa en SAF med låga koldioxidutsläpp, låga kostnader och hög prestanda baserat på
matsvinn och vått avfall. Produkten kan potentiellt täcka 20 procent av USA:s bränsleförbrukning.
Eko-Skies Alliansen

Globala företag ledda av United Airlines har gått samman och lanserat Eco-Skies Alliance Program som är det
första om sitt slag. Eco Skies Alliance företag inkluderar Autodesk, Boston Consulting Group, Deloitte, DHL
Global Forwarding, HP Inc, Nike, Siemens, Takeda Pharmaceuticals, United m fl. Tillsammans har dessa globala
företag gjort den största investeringen hittills i SAF och köpt mer SAF än något annat flygbolag runt om i
världen.
Som en del av programmet 2021 bidrar de globala verksamheterna tillsammans till inköp av cirka 3,4 miljoner
gallon SAF. Eftersom SAF minskar koldioxidutsläppen med 80 procent i en livscykel jämfört med
konventionellt flygbränsle kommer detta köp av SAF att ta bort cirka 31 000 ton koldioxidutsläpp, eller
tillräckligt för att flyga passagerare ytterligare 220 miljoner mil.
International Airlines Group (IAG)

Från och med 2021 har IAG blivit den första europeiska flygbolagsgruppen att åta sig att driva 10 procent av
sina flygplan med SAF senast 2030. Koncernen kommer att köpa en miljon ton SAF per år och därmed minska
sina utsläpp av med två miljoner ton fram till 2030.
Dessutom kommer IAG att vara den första flygbolagsgruppen att arbeta tillsammans med sina leverantörer
för att uppnå netto nollutsläpp av växthusgaser till 2050, genom att införliva hållbara metoder i produkter
och tjänster. Koncernen har samarbetat med SAF-utvecklarna LanzaJet och Velocysoch som har utlovat 400
miljoner USD för utvecklingen av SAF under de kommande 20 åren, inklusive Europas första
hushållsanläggning till SAF-anläggningen i Storbritannien som ska inleda sin verksamhet 2025.
Vid rätt politiska förutsättningar kan 14 SAF-bearbetningsanläggningar inrättas i Storbritannien under de
kommande 10 åren.. Detta skulle skapa 6 500 arbetstillfällen och eliminera 3,6 miljoner ton koldioxidutsläpp
varje år. IAG är ett av de tio globala företag som FN erkänner för sitt åtagande att begränsa utsläppen av
växthusgaser.
HIGHFLY

HIGHFLY är ett konsortium lett av Eindhovens tekniska universitet, tillsammans med stora aktörer som
SkyNRG och Boeing, tillsammans med andra aktörer från Spanien, Tyskland och Storbritannien. Syftet är att
utveckla SAF från biomassa i ett nyutvecklat biodrivmedelslabb i Petten, Nederländerna. De kommer också
att fokusera på bränslets skalbarhet, vilket gör det inte bara till en alternativ bränslekälla för luftfarten utan
också kostnadseffektivt. För närvarande beräknas SAF vara två till åtta gånger dyrare än konventionellt
flygbränsle.
Detta projekt har finansierats av Forskning och innovation inom Horisont 2020 med 4 miljoner euro. Projektet
förväntas pågå i fyra år med preliminära resultat sannolikt 2022.
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EUs politiska initiativ

Det ekonomiska incitamentet att införliva SAF i flygbolagens verksamhet har varit litet eller inte tillräckligt
starkt enligt Corsia- och EUs utsläppshandelssystem. RED II erbjuder en multiplikator, men detta kanske inte
är tillräckligt stort för att ge bränsleproducenter och konsumenter rätt incitament.
Utvecklingen av SAF har också sett initiativ som Bioqueroseno i Spanien, AIREG i Tyskland och Nordic Initiative
for Sustainable Aviation (NISA). I syfte att öka SAF:s användning till 30 procent av flygbränslet till 2030 kräver
Norge att minst 0,5 procent av användningen av avancerat biobränsle blandas i traditionellt flygbränsle från
och med den 1 januari 2020,. Under 2018 utvidgades skyldigheten för förnybara transportbränslen i
Storbritannien till att stödja och belöna SAF-produktionen.

Elektrisk drift av flygplan och kommersiell drönarverksamhet för både passager och
cargo trafik
KEY FINDINGS
•
Elflygplan är flygplan som drivs med el. Elen kan ha olika kraftkällor, men de vanligaste är batterier
och solceller.
•
För närvarande är mer än 100 flygplansprojekt kring elflyg på god väg runt om i världen.
Kommersiella elflygplan är dock kanske inte en möjlighet före 2030-talet.
•
Ett av de viktigaste hindren för omvandlingen av stora konventionella passagerarflygplan till
elflygplan är energitätheten hos batterier. En Airbus A380 som kan färdas 15 000 kilometer i en
enda flygning med jetbränsle kan bara flyga drygt 1 000 kilometer på batterier.
•
Skandinavien och Norden är den perfekta grunden för elflygplan med förekomsten av små
flygplatser med korta landningsbanor, ett etablerat kortdistansnät och tester med elektrifiering av
transporter.
INFÖRANDET
Eldrift i luftrummet har på olika sätt förekommit sedan 1970-talet men har till helt nyligen varit begränsad till
lätta experimentella flygningar på korta sträckor samt och soldrivna flyg med enorma vingspann, alla utan
förmåga att transportera passagerare.
För närvarande går flygindustrin igenom en banbrytande era när det gäller elektromobilitet i luftrummet.
Även om kommersiella elflygplan kanske inte är en möjlighet före 2030-talet har antalet projekt som drivs
kring eldrivna flygplan ökat snabbt, och antalet nya utvecklingar har ökat med 30 procent bara under 2019.

Bild 8 En visualisering av Alice - ett elflygplan av Eviation

Källa: Financial Times
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FÖRSTA ELEKTRISKA KOMMERSIELLA TESTFLYGNINGEN
Under 2019 samarbetade det kanadensiska flygbolaget Harbour Air med magniX för att utveckla ett elflygplan.
Tillsammans renoverade de ett litet de Havilland DHC-2 Beaver med sex platser och förberedde det för en
helt elektrisk framdrivning byggd av magniX. Den fyra minuter långa testflygningen i december 2019 blev det
första framgångsrika exemplet på ett helt elektriska kommersiella passagerarflygplanet som framgångsrikt
tog sig upp i luftrummet.
STÖRSTA ELEKTRISKA KOMMERSIELLA TESTFLYGNINGEN
I maj 2020 genomförde en modifierad Cessna Caravan 208B med nio platser, en 30-minuters testflygning,
vilket innebär att det var det hittills största kommersiella elflygplan som flögs med eldrift. AeroTEC och
magniX är de två företag som därmed var med och skrev historia.,. Dessutom kostade den 30 minuter långa
testflygningen endast 6 USD, vilket kan jämföras med en kostnad på 300-400 USD som varit kostnaden om
konventionellt bränsle hade använts.
ANDRA ELEKTRISKA KOMMERSIELLA FLYGPLAN UNDER UTVECKLING
År 2010 gav sig Airbus ut på en resa för att utveckla nya elflygplan. Nedan illustrerad Figur 9 visas en tidslinje
över företagets insatser inom området elektrisk framdrivning.

Figur 9 En tidslinje för realisering av elektrisk framdrivning

Källa: Airbus
I juni 2020 tillkännagav EASA certifieringen av Pipistrel Velis – världens första certifierade tvåsitsiga helt
elektriska flygplan.
Det israeliska företaget, Eviation, har utvecklat ett helt elektriskt nytt flygplan som heter Alice. Flygplanet ska
kunna ta emot nio passagerare och ha en räckvidd på cirka 1 000 km. Alice har designats och byggts med ett
ekosystem i världsklass av partners och innovativa komponenter från 11 länder. Hon kommer att lanseras på
den amerikanska och europeiska marknaden och tas i bruk från och med 2022.
easyJet har samarbetat med Wright Electric, ett företag inom flyg för att designa och utveckla en 180-sitsars
helt elektrisk jet som ska ha en räckvidd på 500 km. Om ingenjörerna utvecklar en framgångsrik prototyp kan
flygplanet vara i luften och tas i kommersiell tjänst redan 2030.
Bye Aerospace utvecklar ett åttasitsigt flygplan, designat och drivit med ett rutnät av elektriska celler över
flygplanskroppen. Flygplanet – eFlyer 800 – förväntas ha en räckvidd på 925 km med en 45-minuters
reservbatteriladdning för sina motorer. Det som också är imponerande med eFlyer är att flygplanet förväntas
ha en låg ljudnivå och noll CO2-utsläpp i kombination med att 80 % är operationell kostnad.
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HINDER FÖR UTVECKLING AV STORA ELEKTRISKA KOMMERSIELLA FLYGPLAN
Hittills har de flesta projekt avseende utveckling av elflygplan begränsats till en- och tvåsitsiga kategorier –
främst urbana taxikoncept – med endast ett begränsat antal projekt med en kapacitet på upp till tio
passagerare. Ett av de största hindren för omvandlingen av stora konventionella passagerarflygplan till
elflygplan är energitätheten hos batterier. För närvarande innehåller jet-bränsle cirka 30 gånger mer energi
per kilo än litiumbatterier. Det skulle innebära att en Airbus A380 som kan färdas 15 000 kilometer i en enda
flygning på jetbränsle, endast kan flyga drygt 1 000 kilometer på batterier.
De bästa batterierna i världen erbjuder nu en specifik energi på 250 watt timmar per kilo, men vi måste sträva
efter att komma till 800 watt i timmen per kilo batterier för att börja flyga, vilket fortfarande är långt ifrån
den energin hos jetbränsle - 12 000 watt timmar per kilo.
För att lägga till mer kraft till ett flygplan måste ett större batteri installeras. Men för att få detta flygplan
luftburet trots vikt skulle det behövas ett mer kraftfullt och större batteri som helt enkelt betyder mer vikt.
Och detta skulle behöva ett ännu större batteri för att kompensera vikten..
Branschens andra hinder skulle vara certifiering. Företagen måste bevisa att varje del av det nya elektriska
framdrivningsflygplanet är säkert och redo att flyga. Detta skulle innebära att man måste klara en mängd test–
inklusive att man ska kunna bevisa att battericellerna inte kommer att fatta eld.
ELFLYGPLAN I SKANDINAVIEN
Skandinavien och Norden är den perfekta basen för att utveckla elflygplan eftersom det finns gott om små
flygplatser med korta landningsbanor, ett etablerat kortdistansnät och pågående tester med elektrifiering av
transporter.
Finnair har ingått avtal om att köpa upp till tjugo batteridrivna elektriska framdrivningsflygplan ES-19 från
Heart Aerospace som är ett svenskt aviation-företag. Heart Aerospaces grundare och VD Anders Forslund
förklarade att elflygplan är optimala för kortare rutter: "Ju kortare du flyger, desto mindre nyttjas batterierna
och ju snabbare kan laddas." "Om vi utvecklar detta i Norden kan vi skapa fördelaktig teknik som vi sedan kan
exportera till resten av världen", tillade han. Dessa flygplan kan vara redo för kommersiell användning redan
2026.
Vidare siktar Norge på att alla kortdistansflygningar ska ske med elflygplan 2040. Landet vill att
elbilsutvecklare ska ta fram 25-30-sitsiga flygplan för att introducera dem i kommersiell drift 2025.
Sedan 2009 har Rolls-Royce och Widerøe samarbetat i ett forskningsprogram med nollutsläpp inom
flygsektorn. Det norska flygbolaget räknar med att ta sitt 9-sitsiga elflygplan i kommersiell användning från
och med 2026.
Zunum Aero, ett företag som grundades 2013, har fått en enorm investering från Boeing för utveckling av
större elflygplan. De utvecklar för närvarande ett 12-sitsigt kortdistansflygplan som är avsett att vara i luften
2022 och en 50-sitsig med en räckvidd på mer än 1 500 km att vara i luften 2027.
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Figur 10 Visualisering av ett Zunum aero-flygplan över Norge

Källa: Zunum Aero
Zunum Aero tillsammans med Avinor tror att flygplanet kommer att ge dem flera fördelar utöver eliminering
av växthusgasutsläpp. Flygplanen förväntas vara tystare, vilket innebär att de kan användas över flera
flygplatser i tätbebyggt område.. Dessutom är en lägre driftskostnad som översätts till billigare biljetter ett
kraftfullt incitament för förändring inom flygsystemet.

Framtida utvecklingstendenser för flyget – både passagerare och cargo
KEY FINDINGS
•
Passagerare
o Användning av avancerade självbetjäningssystem och biometri, med ansiktsigenkänning
och kontaktlös teknik – som möjliggör en "walk-through" på flygplatsen.
o Resenärer som äger digitala identitets- och hälsopass, för att utföra realtidskontroller av
resenärens visum- och hälsokontrollkrav.
o Autonoma robotar i terminalbyggnaden för att hjälpa resenärer att förflytta sig på
flygplatsen och tranportera bagage.
o Artificiell intelligens och maskininlärning som gör det möjligt för flygbolag och flygplatser
att erbjuda en mer personlig tjänst.
•
Frakt
o Identifiera, spåra, övervaka – genom AI-baserade system för att kombinera den enorma
mängder data med Internet of Things.
o Användning av självkörande fordon, robotsystem och drönare för leverans av last.
o Last mile delivery testas också med hjälp av drönare.
INFÖRANDET
Under 2017 transporterade flygbolag runt om i världen 4,1 miljarder passagerare och 56 miljoner ton last på
37 miljoner kommersiella flygningar under hela året. Detta innebär att över 10 miljoner passagerare och 18
miljarder USD av cargo transporterades med flyg dagligen.
Flygindustrin står för 3,5 procent av världens bruttonationalprodukt (BNP) – 2,7 biljoner US-dollar och har
skapat 65 miljoner arbetstillfällen– vilket innebär en gedigen påverkan på världsekonomin. Nya
uppskattningar tyder också på att efterfrågan på lufttransporter kommer att öka med i genomsnitt 4,3
procent per år under de kommande 20 åren.

49

Diagram 11 och Bild 12 nedan visar ökningen av intäkterna från den växande passagerar- och godstrafiken
under de kommande 20 åren baserat på ICAOs uppskattningar.

Diagram 11 för passagerartrafiken

Källa: ICAO

Bild 12 Prognos för godstrafiken på plats

Källa: ICAO
Om tillväxten uppnås skulle luftfarten generera 15,5 miljoner direkta arbetstillfällen och 1,5 biljoner US-dollar
i BNP till världsekonomin vid 2036, exklusive effekter av turismen. 200 000 flyg beräknas lyfta från
landningsbanor över hela världen varje dag i mitten av 2030-talet.
Med den blomstrande tillväxten av branschen i volym så finns det många innovationer inom luftfarten. Till
exempel obemannade flygplansinnovationer, artificiell intelligens, biometri, robotteknik, blockkedja,
alternativa bränslen och elflygplan.
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AVANCERAD SJÄLVBETJÄNING OCH BIOMETRI
Ansiktsigenkänning och kontaktlös teknik inbäddad i olika självbetjäningsanordningar har potential att ge en
mycket smidig flygplatsupplevelse för passagerare i framtiden. Biometriska tekniker som ansiktsigenkänning,
fingeravtrycksautentisering och näthinneskanning blir standardsättet för identifiering. I och med
integreringen av biometriska system för gränskontroll, incheckning på flygplatser, ombordstigning och
invandringsformaliteter kommer hela identifieringsprocessen kunna bli papperslös.
År 2020 införde Star Alliance biometrisk identitet och identifieringsplatta på Frankfurt och Münchens flygplats
för utvalda Lufthansa Airline-passagerare, Spirit Airlines införde biometrisk incheckning för att minska
interaktionen mellan personalen och passagerarna och Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL)
började underlätta biometrisk ombordstigning i flyg för alla internationella avgångar.
SITA har redan automatiserat passagerarresan vid avgångar på olika flygplatser, inklusive Peking och Miami,
med självbetjäningsbiometri och mobil teknik. I november 2020 genomförde SITA en studie med Etihad för
att använda ansiktsigenkänningsteknik för att identifiera och autentisera besättningsmedlemmar digitalt via
deras egna mobila enheter, så att de kan slutföra incheckningsförfaranden och obligatoriska säkerhets- och
säkerhetsfrågor före flygning.
VINCI Airports blev den första flygplatsoperatören i världen som upprättade biometrianvändning under hela
hemresan, avsedd att förändra passagerarupplevelsen på Lyon Saint Exupéry Airport.
Men samtidigt som genomförandet av biometrin tar fart har det funnits ett antal utmaningar, och till och med
missuppfattningar, kring standardisering, integritetsfrågor, integration, säkerhet, äldre infrastruktur och
upprättande av förtroende mellan alla parter.
Förbättrad bearbetningseffektivitet innebär mindre tid och mer social distansering för alla passagerare, som
varit en viktig fördel under COVID-19-eran. En av de viktigaste utmaningarna för användningen av
ansiktsigenkänning under pandemin, har varit om tekniken skulle kunna identifiera resenärer som bär mask.
Ett antal andra flygplatser och flygbolag runt om i världen inklusive Avalon Airport, American Airlines, Japan
Airlines och Avinor har sedan dess infört beröringsfri incheckning,.
Den kontaktlösa upplevelsen förstärker också förändringar i hur människor handlar på flygplatsterminalen.
Till exempel tillåter Amazons Just Walk Out-teknik på flygplatser i Nordamerika, passagerare att snabbt
komma in i Hudson Nonstop-butiken med sitt kreditkort, ta de produkter de letar efter och sedan gå ut ur
butiken. I detta erbjuder man kunderna en innovativ och kontaktlös genomgångsupplevelse
DIGITAL IDENTITET, HÄLSOPASS OCH VACCINATIONSVISUM
Under de kommande åren förväntas utvecklingen av en digital identitet ersätta traditionella pass. ICAO
undersöker för närvarande metoden för Digital Travel Credentials (DTC) för att implementera detsamma.
Alternativt kan vara en självstyrande identitet – en resenärsstyrd digital identitet som gör det möjligt för
innehavaren att uppvisa de data som krävs vid tidpunkten för interaktionerna, och därmed bidra till att lägga
till ett ytterligare lager av säkerhet och flexibilitet.
För närvarande befinner sig IATA i slutfasen av sitt Travel Pass-initiativ. IATA säger att man ser Travel Pass
som en "global och standardiserad" lösning på den nuvarande utmaningen kring att korsa internationella
gränser. Singapore Airlines är det första flygbolaget som prövar lösningen på flygningar från Jakarta och Kuala
Lumpur till Singapore. Om det lyckas, planerar flygbolaget att utöka programmet och integrera det med
Singapore Air-appen i mitten av 2021. IATA har uppgett att Travel Pass också kommer att prövas av British
Airways.
Efter ett partnerskap mellan Commons Project, World Economic Forum och en bred allians av offentliga och
privata partner är CommonPass under utveckling och syftar till att verifiera labbresultat och
vaccinationsregister. Till exempel kan resenärer ta ett COVID-19-test på ett certifierat labb och ladda upp
resultaten till sin mobiltelefon samt slutföra eventuella kompletterande hälsoundersökningar som föreskrivs
av destinationslandet. Lösningen har använts på Cathay Pacifics rutt Hong Kong–Singapore, samt på Uniteds
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flygningar mellan London och New York, och kommer snart att inleda ytterligare försök med JetBlue,
Lufthansa, SWISS och Virgin Atlantic. Avancerad passagerarhantering i kombination med Health ETA-tjänsten
skulle göra det möjligt för passagerare att utföra realtidskontroller för att bekräfta sina individuella
hälsokontroller och förmåga att resa.
ROBOTIK OCH AUTOMATISERING
Precis som övriga branscher tar automatiseringen också fart inom flygindustrin med snabba framsteg inom
robotteknik. Robotar i terminalen, automatiserade fordon på flygsidan och bagagehanteringsrobotar blir en
vanlig syn på flygplatser. Autonoma fordon kan hjälpa passagerare att göra anslutningar över en flygplats,
leverera försenat bagage till kunder eller transportera flygplansdelar till flygplatser.
Några av de senaste exemplen av robotar i terminalen är Fraports YAPE - en självkörande robot; Incheons
Airstar och Münchens Josie Pepper – för bagagetransport inom terminalbyggnaden. För närvarande testar
British Airways AI-drivna autonoma robotar utvecklade av BotsAndUs vid Terminal 5 på Heathrow för att
förbättra punktligheten för passagerare.
Vanderlandes end-to-end lösning för bagagelogistik FLEET Rotterdam Haags flygplats och Hongkongs
internationella flygplats kommer att förbättra arbetsvillkoren för markpersonal och framtidssäkra
bagagehanteringen.
Tekniska framsteg inom hjälpmedelsteknik, såsom att integrera robotelement i rullstolar, kan också hjälpa
passagerare med särskilda behov. Under 2020 har Nippon Airways samarbetat med Panasonic Corporation
för att testa den senaste generationen självstyrande elektriska rullstolar på Tokyo Narita International Airport.
Drönarleverans blir också populärt och Edmonton International Airport har nyligen ingått ett strategiskt
partnerskap med Drone Deliver Canada (DDC). Flygplatsen ska vara centrum för leveranser av drönarlast i
västra och norra Kanada. Dessutom kommer detta sannolikt att vara världens första drönarleveranstjänst
enligt ett regelbundet schema från en flygplats.
ARTIFICIELL INTELLIGENS, MASKININLÄRNING OCH INTERNET OF THINGS
Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i flygindustrin, förväntas få en årlig tillväxt på 46,4% i till
2023. Flygbolag och flygplatser har redan börjat använda chatbots för att kommunicera med passagerare. För
att uppnå maximal kundnöjdhet kommer AI att användas för att leverera personliga reseupplevelser genom
att optimera och förbättra interaktionen mellan flygbolag och passagerare. AI och ML skulle kunna medge
anpassning till individuella passagerares känslor och upplever baserat på individens resehistorik och
preferenser.
AI kommer också att användas för att ta smartare operativa beslut, baserat på realtidsindatapunkter som
exempelvis flygplanspositioner, flygbesättningsbegränsningar och flygplatsförhållanden. Delta Airlines
tillämpar en sådan AI-driven ML i stor skala som hjälper personalen att fatta kritiska beslut före, under och
efter eventuella störningar i verksamheten.
Flygbolag och flygplatser måste se till att de förstår funktionaliteten, fördelarna och riskerna med
användningen av sådan innovativ teknik. Detta kommer också att få konsekvenser för den typ av erfarenhet
och kunskap som rekryterare inom branschen kommer att behöva leta efter.
Hela flygplatser håller på att bli datainsamlingshubbar som kommer att leverera säkerhetsinformation i realtid
som termisk scanning, crowd management och social distansering. Tillsammans med AI skapar Internet of
Things (IoT) ett nätverk av dataproducerande enheter som ökar effektiviteten över hela flygplatsen. Som
robotar, självkörande fordon, virtuella agenter och många fler.
REVOLUTION AV FLYGFRAKTANLÄGGNINGAR
Tekniktrender som robotteknik och automatiserat system, artificiell intelligens, IoT, drönare och självkörande
fordon kan också användas för att omdana fraktindustrin.
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Information från screening kommer att användas för att automatiskt validera tillgängliga bokningsdata och
scannad försändelsedokumentation för att säkerställa att lasten är korrekt. Data som samlas in från sensorer,
elektroniska dokument och screeningmetoder kommer att bearbetas av AI-baserade system, vilket gör det
möjligt för anställda att bli mer effektiva.
Identifiera, spåra, övervaka – alla interaktioner i lagret kommer att vara möjliga att använda på mobila och
anslutna enheter i kombination med IoT. Automatiseringen kommer att tas till nya höjder med självkörande
fordon, robotsystem och drönare.
UPS har samarbetat med UPS Flight Forward för att köpa elektriska vertikala start- och landningsflygplan
(eVTOL) från Beta Technologies (BETA) i syfte att tillhandahålla flygtjänstleveranser. Tjänsten skulle kunna
tillämpas på små och medelstora marknader, särskilt när godstransporter är tidskänsliga. eVTOL har kapacitet
att transportera 1400-punds last, över en räckvidd på 250 miles och marschfart på upp till 270 miles per
timme. En av de viktigaste fördelarna med att ha ett vertikalt start- och landningsflygplan är att befintliga
UPS-anläggningar kan användas för drift. Detta skulle vara ett revolutionerande steg för frakt.

Figur 13 Visualisering av ett eVTOL-luftfartyg som används av UPS för leverans av last

Källa: UPS
Alla dessa trender bör Jönköping Airport AB försöka bedöma och eventuellt införliva i framtida strategi och
Masterplan för flygplatsen.

Förslag till vidare arbete
Jönköping Airport AB har ett idealiskt geografiskt läge för att vara ett testområde för framtidens logistik och
flygfrakt, vilket bör undersökas närmare och inkluderas i en Masterplan för hela Jönköping.
Jönköping har i samarbete med fem andra regionala flygplatser upphandlat bioflygbränsle. Avtalet, som
tecknats med Air BP, löper fram till 2024. Bolaget bör även undersöka om Sustainable Aviation Fuel (SAF)
skulle kunna produceras och användas på flygplatsen samt om elflygplan potentiellt kunde testas och
användas på flygplatsen. Ramboll ser att en utveckling av dessa områden skulle kunna ge potentiella
konkurrensfördelar.
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BILAGOR
BILAGA 1.
ORGANISATIONER SOM INTERVJUATS
Aktör
1

Bring

2

Bufab AB

3

Charterways

4

DANX AB

5

Destination Jönköping AB

6

Elgiganten AB

7

Elmia AB

8

FedEx

9

FläktGroup Sweden AB

10

Folkhälsomyndigheten

11

Frivilliga Flygkåren - Brandflygsansvarig, Jönköpings flygklubb

12

Frivilliga Flygkåren - Kårchef

13

Försvarsmakten

14

Handelskammaren Jönköpings län

15

Husqvarna AB - Travel Manager

16

Husqvarna AB - Referensinstallation av autonoma fordon

17

HV71

18

ITAB Shop Concept AB

19

Jordbruksverket

20

Jönköping University

21

Jönköpings Flygklubb

22

Jönköpings kommun - Näringslivschef

23

Kriminalvården

24

Länsstyrelsen

25

Nefab Holding AB

26

Polisen

27

Prokitor Aerotech

28

Region Jönköpings Län - Beredskapschef

29

Region Jönköpings Län - Sektionschef Attraktivitet och Livsmiljö

30

Region Jönköpings Län - Sektionschef Innovation och Företagande
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31

Räddningstjänsten - Biträdande räddningschef

32

Räddningstjänsten - Räddningschef

33

SAAB AB

34

Siemens Healthcare AB

35

Sjö- och flygräddningscentralen - JRCC

36

Smålands Turism AB

37

Termisk Systemteknik AB

38

Time:matters

39

Transportföretagen

40

Wemo Automation AB

Jönköping airport, utredningsuppdrag
Betydelsefull men inte avgörande för
näringslivet
• Stor betydelse för det samhällsnyttiga flyget
-brandflyg, ambulansflyg, organtransporter,
sjukvårdsmateriel, sjuktransporthelikoptrar
, polis, försvars makt, kriminalvården
• Ett annat ägande, regionalt/nationellt ägande
• Ökat fokus på hållbarhet, ny teknik

•

Regional utveckling
2021-11-03

Frågeställningar utifrån utredningen
•

Jämförelse med ett antal andra regionala flygplatser,
-mängd fraktflyg samt passagerartrafik samt samhällsflyg. Upplevd
regional nytta i andra län.

•

Ägarformer, hur har andra regioner gjort? För och nackdelar med olika
former.

•

Vad skulle vara att föredra för RJL? Delägarskap eller ökad finansiering?

•

Underlag klart 24 september.

Regional utveckling
2021-11-03

Dialog med regionen kring delägarskap

● Förhandlingsförslag som innefattar såväl ett organisatoriskt som
finansiellt förslag inför dialog med regionen
● Sedan kommunen tog över driften av flygplatsen från
Luftfartsverket har bolaget erhållit koncernbidrag om 191 mnkr

Organisatoriskt
● Utgångspunkt samägande 50%
– Beslut i styrelsen tas som majoritetsbeslut.
– Idag 8 styrelseledamöter (5 politiker, 3 tjänstepersoner)
●

Organisatoriskt
● Konsolideras in i Rådhus AB (om kommunen äger 50% eller mer)
– Regionens andel redovisas som minoritetsandel

● Intressebolag (Regionen har makten, kommunen äger 20-50%)
– Rådhus AB:s andel av resultatet redovisas på en rad i redovisningen

● Aktieägaravtal mellan ägarna
– Reglera former för beslut (när krävs enhällighet)
– Förlusttäckning
– Vad gäller vid en ev försäljning
– Hur styrelsen utses

Finansiellt
● Aktiekapitalet uppgår idag till 4 mnkr
– Förslag
● Regionen köper 50% av aktierna från Rådhus AB för bokfört värde, dvs
2 mnkr
● Förlusttäckning regleras i aktieägaravtal
● Förlusten täcks 50/50 av Rådhus AB/Regionen
● Förlusten täcks genom aktieägartillskott

● Om öka egna kapitalet
– Tillskjuta medel genom aktieägartillskott

2021-09-24
Regional Utveckling
Regional Utveckling
Emil Hesse
070-2695450
emil.hesse@rjl.se

Region Jönköpings län

Jönköping airport och rollen för Region
Jönköpings län
Bakgrund och Syfte
I denna PM görs en kortfattad beskrivning och jämförelse mellan ett antal
regionala flygplatser. Bakgrunden är ett antal frågeställningar som har levererats i
en powerpointpresentation. Redovisningen följer relativt väl dessa
frågeställningar.

Denna PM har tagits fram inom Regional utveckling som ett underlag för att svara
på dessa frågor och är där med ett internt underlagsmaterial.

Regional Utveckling
Box 1024
551 11 Jönköping

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

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Flygtrafik
Passagerare
I följande stycke ges en överblick över trafikvolymer och utveckling vid ett antal
regionala flygplatser. Den inrikestrafiken från de regionala flygplatserna i Sverige
sker nästan uteslutande som linjer till och från Stockholm vilket innebär att
avståndet till Stockholm och konkurrensen från andra färdmedel förklarar en stor
del av flygplatsernas volymer av inrikestrafik. Utrikestrafiken från de regionala
flygplatserna består dels av charterresor och direktlinjer till europeiska noder.
Passagerare
2015
2019
2020
Flygplats Utrikes
Inrikes
Totalt
Utrikes
Inrikes
Totalt
Utrikes
Inrikes
Totalt
Halmstad
15 691 104 268
119 959
13 362 111 053
124 415
3 904
27 680
31 584
Karlstad
45 860
47 503
93 363
35 083
16 926
52 009
7 803
3 097
10 900
Växjö
112 115
73 865
185 980 212 669
65 728
278 397
38 042
12 231
50 273
Kalmar
36 671 186 176
222 847
43 486 188 563
232 049
7 314
45 554
52 868
Örebro
89 930
5 460
95 390
76 875
384
77 259
12 966
148
13 114
Jönköping
75 377
31 546
106 923
49 218
17 383
66 601
9 571
2 601
12 172

Källa: Transportstyrelsen

I diagrammet ovan redovisas antalet passagerare under 2015 och 2019 samt för
2020 för att visa pandemieffekten. Under åren före pandemin uppvisade
flygbranschen relativt stora förändringar vad det gäller linjenät och
charterdestinationer vilket kan vara en förklarande faktor till förändringen i
volymer på respektive flygplats.
Under 2020 och 2021 har volymerna pga. pandemin minskat kraftigt på samtliga
flygplatser, hur mycket av resandet som återkommer och på vilka nivåer
passagerarvolymerna stabiliseras efter pandemin återstår att se.
Flygfrakt
Hanteringen av gods via flyg sker både via specifika fraktflygplan och genom
användandet av lastutrymme på passagerarplan. Fraktvolymerna är koncentrerade
till ett fåtal flygplatser i Sverige, endast fem flygplatser hanterar 2018 en
årsvolym som översteg 1000 ton. Dessa visas i tabellen nedan.

Flygfrakt

ton
2015

Flygplats
Stockholm - Arlanda
Malmö
Landvetter
Örebro
Jönköping

71 999
29 180
11 969
7 378
3 158

2018
90 675
23 323
17 357
9 172
3 427

2020
80 898
21 429
19 679
7 798
2 923

Källa: Transportstyrelsen

Som tabellen ovan visar dominerar Arlanda hanteringen av flygfrakt följt av
flygplatserna i Malmö och Göteborg. När det gäller volymerna flygfrakt går det
inte att se någon lika tydlig pandemieffekt som för passagerarvolymerna.
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Samhällsflyg
Samhällsflyg eller samhällsviktigt flyg är ett samlingsnamn för lufttransporter
som behövs för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, de vanligaste slagen
av samhällsflyg är ambulans- och brandflyg.
För att samhällsviktiga lufttransporter ska kunna utföras oavsett tid på dygnet och
dag på året krävs det att det finns flygplatser som är öppna och tillgängliga samt
att dessa är väl fördelade över landet. Om en flygplats har relativt lite ordinarie
verksamhet i form av exempelvis linje- och chartertrafik är det inte rationellt att
hålla flygplatsen öppen förutom de tider då den används av den schemalagda
trafiken och därmed minskar beredskapen att ta emot samhällsflyg.
För att möjliggöra ett ändamålsenligt samhällsflyg finns ett system med
beredskapsflygplatser. Dessa är i dagsläget 10st och till största del Swedavias
flygplatser. Det pågår ett utredningsarbete för att undersöka om fler flygplatser
ska pekas ut som beredskapsflygplatser, hur den ekonomiska ersättningen i så fall
kommer att se ut och om det täcker de tillkommande kostnaderna är oklart.
Den del av samhällsflyget som berör Region Jönköpings län är framför allt
ambulansflyg. I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att kartlägga vilket behov
av flygtransporter regionen har, om dessa kommer att bestå eller förändras och
därmed hur behovet av öppna och tillgängliga flygplatser i närområdet ser ut
framöver.
Upplevd regional nytta
Inom ramen för denna PM har inte den upplevda regionala nyttan undersökts.
För att flygplatsen ska fylla en funktion är det viktigt att fundera på vilket
transport- eller resebehov flygplatsen kan tillgodose samt hur konkurrensen från
andra flygplatser och transportslag ser ut. Vid en djupare studie kan det vara
intressant att se vilket upptagningsområde flygplatsen har och hur väl detta
upptagningsområde stämmer överens med berörd regions administrativa gränser.
Det kan även vara viktigt att se om det finns flygplatser i kringliggande regioner
som har upptagningsområden som omfattar den egna regionen.
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Ägarformer
För de flygplatser som listades ovan i tabellen med passagerarvolymer har även
ägarbilden undersökts. Som tabellen nedan visar finns det flera varianter på
ägarkonstellationer. Att den kommun där flygplatser ligger är en stor ägare är
genomgående men rollen för grannkommuner och berörd region varierar kraftigt.
Dock bör det påpekas att tabellen nedan endast återger ägarbilden, hur eventuella
ekonomiska underskott fördelas eller om flygplatserna får årliga driftbidrag
framgår inte.

Ägare
Flygplats
Halmstad
Karlstad
Växjö
Kalmar
Örebro

Region
5% (Region Värmland)
55% (Region Kronoberg)
50% (Region Kalmar Län)
44,95% (Region Örebro län)

Jönköping

Kommun
100% (Halmstad kn)
95% (Karlstad kn)
42% (Växjö kn)
3% (Alvesta kn)
50 (Kalmar kn)
44,95% (Örebro kn)
5,05% (Karlskoga kn)
5,05 % (Kumla kn)
100% (Jönköping kn)

Källa: Wikipedia samt hemsida för respektive flygplats

Roll för Region Jönköpings län
I följande stycke görs ett kort resonemang om vilken framtida roll Region
Jönköpings län kan ta kring Jönköping airport.
Äga eller inte
Av tidigare redovisad tabell framgår att berörd region i flera fall är en tydlig ägare
med en ägarandel runt 50%, detta kan ses som ett tydligt ställningstagande där
regionen vill vara en aktiv ägare som påverkar och ansvarar för flygplatsens
utveckling i lika stor grad som kommunen eller kommunerna.
Om regionen har en liten ägarandel är det tveksamt vilket inflytande detta ger och
vilken nytta en sådan spridd ägarbild ger i förhållande till varianten med bara en
ägare.
Årliga driftbidrag
Om de regionala flygplatserna får årliga driftbidrag från andra organisationer än
ägarna har inte studerats i detta korta PM.
Driftbidraget kan självklart variera i storlek och även vara villkorat på olika sätt.
Ju större summor driftbidraget omfattar och ju mer villkor kring flygplatsens drift
och utveckling som finns desto aktivare roll tar bidragslämnaren.
Till driften av Jönköping airport lämnar Region Jönköpings län ett årligt bidrag.
4
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Om bidraget från Region Jönköpings län i framtiden kommer att öka kraftigt kan
det vara rimligt att regionen vill påverka hur pengarna används och därmed vara
med i frågor kring flygplatsens utveckling vilket innebär att det är relevant att
fundera på vilken roll Region Jönköpings län ska ha. Tänkbara alternativ i ett
längre framtidsperspektiv är allt från passiv finansiär, aktiv avtalspart till
jämbördig ägare.
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Frågor och svar Jönköpings Airport

•

Någon av våra politiker har uppfattat att det även finns ett ”förvaltningsbolag” som
äger marken. Jag har bilden att det är Jönköpings kommun som äger marken och att
det enda bolag som är förknippat med flygplatsen är driftbolaget Jönköping Airport
AB och som betalar en hyra till Jönköpings kommun. Hur är det med detta?
Tidigare fanns det ett förvaltningsbolag, Jönköping Airport Fastighets AB som
driftade fastigheterna, bolagets verksamhet övergick till Jönköping Airport 2017 .
Bolaget ägde dock aldrig ägt fastigheterna utan kommunen har hela tiden ägt marken
och när Luftfartsverket sålde över byggnaderna så blev allt en fast egendom som ägs
av kommunen. Jag hade fel vad gäller hyran till kommunen som gäller kapitalkostnad
för de investeringar som gjorts sedan vi tog över från Luftfartsverket. Flygplatsen
betalar 6,3 mnkr per år till kommunen.

Ni nämnde de investeringar som är på gång (toppning och fältljus tror jag det var) och som
därmed kommer generera förändrade hyreskostnader för bolaget. Finns det någon nedskriven
plan att ta del av och någon bedömning av kommande hyresförändringar med anledning av
detta?
Posterna som flygplatsen pratat om är följande:
2023 20mkr omtoppning
2024 6mkr fältljus
2025 6mkr fältljus
2026 6mkr fältljus

Vet inte hur det har blivit i kommunens budget om posterna är med eller inte. Räkna med en
avskrivning på 15 år på omtoppning och 20 år på fältljus så innebär väl det en extra hyra på ca
2,2 mnkr fr o m 2027.

Förtydligande angående nuvarande styrelse i Jönköping Airport AB

I ett PPT-underlag avseende flygplatsen, pkt 2.4 bild 3 står att styrelsen består av 5 personer plus 3
tjänstepersoner.
De 3 som benämns som tjänstepersoner är externa personer som inte väljs från de politiska
partierna. Just nu är det Jönköpings kommuns näringslivschef, en företagare i Jönköping och en
företagare i Gislaved.
Källa: Thomas Baüml (M)
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Konto
Kontobenämning

Kostnad avskrivningar från tekniska (hyra)

Budget

2022

Totalt saldo enligt spec nedan

-6 281 951

-556 845 -556 842

Kommentar / Leverantör / Kund
k-ställe
Avskrivningar rullbana
Avskrivningar inv 2010
Avskrivningar inv 2011
ILS
Nykvist hangar
Vädertätning frakt
Passagesystem del 1
P-system uppgradering
LED parkering
Lokalhyra ??
LED B03 hangar
Parkering utfart & betalautomat
Passagesytem del 2
Skärmtak frakt
Ljudanläggning
Skärmtak ankomst
Toaletter terminal
Tak B01
Stängsel+motorgrind
Södra driftområde
Inbrottslarm
Oljeavskiljare B06+B03 (utdömda), inkl de från 2017
Solceller på tak+ försegling tak B01

366 601
366 602
366 604
366 605
A
366 607
366 608
366 610
366 611
B
366 612
366 613
366 614
366 615
366 616
366 617
366 618
366 619
366 620
366 621
366 622
366 623
366 624

jan
0
-1 288 329
-647 040
-129 260
-970 923
-153 381
-14 134
-34 396
-147 237
-12 211
-116 973
-18 746
-45 225
-29 905
-56 122
-56 463
-19 860
-89 760
-77 340
-43 800
-1 103 304
-96 792
-101 904
-95 808

feb

-107 366 -107 365
-53 920 -53 920
-10 772 -10 772
-80 910 -80 910
-12 787 -12 786
-1 178
-1 178
-2 866
-2 866
-12 270 -12 270
-1 018
-1 018
-9 753
-9 752
-1 562
-1 562
-3 769
-3 769
-2 492
-2 492
-4 677
-4 677
-4 705
-4 705
-1 655
-1 655
-7 480
-7 480
-6 445
-6 445
-3 650
-3 650
-91 942 -91 942
-8 066
-8 066
-8 492
-8 492
-7 984
-7 984

K50 Utrustning ställverk reläskydd
Vändzoner

366 626
366 628

-71 196
-707 472

-5 933
-58 956

-5 933
-58 956

Uppställningsplatser (grönyta) vilar 2020
Kallgarage B29
Ombyggnation gatefsg
Markarbeten landside
Försegling bana+plattor

366 627
366 630
366 631
366 632
366 634

-63 000
-414 600
-20 532
-6 762
-49 476

-5 250
-34 550
-1 711
-564
-4 123

-5 250
-34 550
-1 711
-564
-4 123

0
400 000

Nettoreglering från tekniska

Datum

