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landstingsstyrelsen begärt en återrapportering till fullmäktige. Detta ska ske 
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DELÅRSRAPPORT 2014:2 

Region Jönköpings län – förändring för framtiden  
Landstinget kommer den 1 januari 2015 att ta över det regionala utvecklingsansvaret och 

därmed de uppgifter som Regionförbundet i Jönköpings län har inom området regional ut-

veckling. Ett omfattade arbete har pågått under året med länets kommuner och andra reg-

ionala aktörer för att forma den nya regionkommunens innehåll och organisation. Målen 

för regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.  

 

Årets första åtta månader har präglats av arbetet med åtgärdsplan inom somatisk vård. Åt-

gärdsplanen har som mål att minska kostnaderna med 150 miljoner kronor för att komma 

till rätta med ett kostnadsläge som överstiger budget samt att skapa utrymme för satsningar 

inom angelägna områden. Åtgärdsplanen bygger på budget och verksamhetsplan och kraft-

samlingen för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader. En genomförd kartläggning och 

analys visar att verksamhet i sluten vård är mer omfattande och i öppen vård mindre omfat-

tande än i närliggande landsting utan att större skillnader i resultat. Det finns behov av att 

utveckla nya arbets- och angreppssätt för att gå från mycket bra till bästa möjliga inom fem 

målområden. Arbetet ska öka värdet för invånarna samtidigt som kostnaderna ska minska. 

Ett arbete med omfördelning och samverkan inom opererande verksamheter har påbörjats, 

vilket lett till såväl oro som delaktighet. Många medarbetare och grupper är med och bidrar 

med sina erfarenheter.  

 

Att verksamheten är mycket bra visas bland annat av att Ryhov är etta och Värnamo sjuk-

hus tvåa i Dagens Medicins lista över landets medelstora sjukhus. Samtidigt visar analysen 

förbättringsmöjligheter inom många områden. En bekräftelse på framgångsrikt hälsoarbete 

är den Europeiska kvalitetsutmärkelsen, ”Social Innovation in Ageing The European 

Award, som  ”Passion för livet”  mottagit. 

 

Under året har åtgärder genomförts för byggrelaterad ohälsa för hus D9 och N1 på Ry-

hovsområdet samt lokaler i Bankeryd och på Nannylund.  

 

Läkarutbildningen i Linköping växer och från 2018 genomför upp till 30 läkarstudenter 

sina avslutande fem terminer inom Landstinget i Jönköpings län. Det innebär 150 läkarstu-

denter när utbildningen är fullt utbyggd. 

 

Den 26 mars 2014 lanserades Landstingets nya webbplats. Den innehåller information om 

Landstingets verksamhet, organisation, demokrati, forskning, utveckling och nyheter. 

All information om hälsa, vård och tandvård har flyttats till 1177 Vårdguiden och all in-

formation som vänder sig till vårdpersonal och andra samverkansparter har flyttats till 

Landstinget Plus. 

 

Operation- och intensivvårdskliniken inom Värnamo sjukvårdsområde spelade på försom-

maren in en sjungande video kring vikten av handhygien. Över 71 000 har sett filmen på 

Youtube. 

Måluppfyllelse och god hushållning  
Det övergripande målet för Landstinget är en bra verksamhet som genomförs med tillgäng-

liga resurser. En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångs-
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punkt för Landstingets styrning. Föreliggande delårsrapport återrapporterar och beskriver 

hur landstingsfullmäktiges mål uppnås. 

 

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, bemö-

tande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet.  

 

Målen för regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för 

länet.  

 

Tabell: Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
  2014-08-31 Andel 2013-08-31 Andel 

Antal mål som 

är uppfyllda 
 

 

23 

 

46 % 

 

19 

 

46 % 

Antal mål som 

är delvis upp-

fyllda 

 

 

13 

 

26 % 

 

11 

 

27 % 

Antal mål som 

inte är upp-

fyllda 

  

14 

 

28 % 

 

11 

 

27 % 

Antal mål som 

mäts i delåret 

  

50 

  

41 

 

 

 

Efter åtta månader nås 46 procent av målen och sammanlagt 72 procent av 

målen nås helt eller delvis.  

 

Landstinget redovisar efter andra tertialet ett överskott på 454 miljoner kronor, vilket är 81 

miljoner kronor bättre än periodbudget.  

 

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 385 miljoner kronor. Det är 165 

miljoner kronor bättre än tidigare bedömningar. De största förbättringarna finns på finans-

sidan där finansnettot förbättrats med 103 miljoner kronor. Skatteprognosen har förbättrats 

med 7 miljoner kronor. Även verksamhetens nettokostnad har förbättrats och beräknas nu 

bli 55 miljoner kronor lägre än tidigare. Av förbättringen utgör 45 miljoner kronor den so-

matiska vården, där 30 miljoner kronor avser köpta och sålda vården samt högre beräknat 

bidrag från kömiljarden. 

 

Prognostiserat resultat motsvarar 4,2 procent av skatter och statsbidrag vilket innebär att 

finansiellt resultatmål nås 2014. Nettoinvesteringarna beräknas bli cirka 95 miljoner kronor 

lägre än budgeterat, vilket innebär att även egenfinansieringsmålet förväntas nås.  
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VERKSAMHET 
 
Hälso- och sjukvård  

Primärvård  
 

Perspektiv: Medborgare och kund  
 

Den nationella patientenkäten mäter patienterfarenheter och genomfördes under hösten 

2013, med redovisning av resultat i början av 2014. Vårdcentralerna i Jönköpings län fort-

sätter att vara bra på bemötande, ger god vård och låter patienter vara delaktiga i sin vård 

och behandling. Landstingets resultat i enkäten ligger genomgående bland de bästa i lan-

det.  

 

Uppföljningsbesök har gjorts på samtliga vårdcentraler under våren 2014. Resultaten har 

genomgående varit mycket goda där bilden från nationella patientenkäten med gott bemö-

tande och god vård har bekräftats på i stort sett alla vårdcentraler.  

 

Invånarna i Jönköping, Östergötland och Kalmar län har sedan våren 2014 möjlighet att 

välja vårdcentral i hela regionen. 

 

Familjeläkarnas vårdcentraler i Anderstorp, Gislaved, Mullsjö och Smålandsstenar såldes 

1:a januari 2014 till Hälsoteamet i Småland AB. 11:e augusti gick detta i konkurs. Konkur-

sen är ännu inte avslutad varför man inte vet om vårdcentralerna kommer öppnas igen un-

der annan ägare. På de fyra orterna finns redan nu andra vårdcentraler som tar emot invå-

nare i behov av vård. 

 

Sensia, ägare till en vårdcentral i Värnamo och en i Vetlanda, inledde i februari en rekon-

struktion. Rekonstruktionen avslutades i juli genom att Avonova Sverige AB köpte Sensia. 

Vårdcentralernas verksamhet har pågått utan avbrott, och till synes utan påverkan på invå-

narna, under rekonstruktionsperioden och kommer att drivas vidare i Avonovas regi.  

 

Inom vårdval fanns det före Hälsoteamets konkurs 11 augusti 52 vårdcentraler som var 

godkända för att driva primärvård, varav 21 privat ägda. Tre fjärdelar av länets invånare 

har valt en vårdcentral driven i landstingets regi. 

 

Barnahus som är ett samarbete mellan kommunernas socialtjänst, polismyndigheten, 

åklagarmyndigheten och Landstinget startade sin verksamhet 6 maj. Målgruppen är barn 

upp till 18 år som misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp av olika slag. Barnahuset 

är en helhetslösning för de insatser som är tänkta att ge barnet upprättelse, skydd, stöd och 

behandling. 115 ärenden har hanterats i samrådet sedan starten. 

 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  
Kontakt med vårdcentralen, andel patienter som kommit fram 

på telefon samma dag  

100% 100% 
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Väntetid till besök hos allmänläkare, andel patienter som fick 

komma på läkarbesök inom fem dagar 

90% Totalt 92% 

- kvinnor 91,4% 

- män 92,2% 

 Tillgängligheten till primärvården är fortsatt mycket god.  

 
Perspektiv: Process – och produktion 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-
uppfyl-
lelse  

Andel 40-, 50- och 60-åringar som genomgått hälsosamtal 50 % Totalt 15,0% 

 -kvinnor 16,8% 

-män 13,3% 

 Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 

 

50 % 22,3 % tom 

augusti (pro-

gnos över 30%) 

 

 

Andel genomförda hälsosamtal bland 40, 50 och 60-åringarna var något högre under de två 

första tertialen 2014 (15 procent) jämfört med samma period 2013 (12 procent). Andelen 

varierar stort mellan vårdcentralerna, mellan 0 och 39 procent. För att öka andelen 40, 50 

och 60-åringar som genomgår hälsosamtal i primärvården pågår flera aktiviteter. På kort 

sikt erbjuds ett riktat stöd till de vårdcentraler som genomfört endast ett fåtal eller inga häl-

sosamtal. Under hösten 2014 genomförs en workshop med syfte att ta fram en kommuni-

kationsplan med aktiviteter för att öka deltagandet. På kort och lång sikt  arbetar man också 

med att förbättra processen genom att möjliggöra bokning via webtidboken, samt digitali-

sering av enkäten ”Frågor inför hälsosamtalet”.  

 

Andel genomförda hälsosamtal bland förstagångsföräldrarna på BVC var 22 procent under 

de två första tertialen 2014. Andelen varierar mellan 21 och 27 procent mellan sjukvårds-

områdena. 

 

Tabell: Produktionstal  
 Utfall 

140831 

Utfall 

130831 

Förändring  Utfall 

2013 

Primärvård 

Läkarbesök 

Besök annan personalkategori  

 

 

315 784 

529 197 

 

 

316 260 

520 422 

 

 

-476 

8 775 

 

 

 

482 785 

805 494 

 

Antalet läkarbesök är i nivå med föregående år. Besök hos annan vårdgivare har ökat med 

cirka två procent. 

 

Perspektiv: Ekonomi 

 Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ekonomi i balans 

- nettokostnad per verksamhetsområde 

Ej överstiga budget Underskott 2,1 % 

  

 
Tabell: Driftredovisning (mnkr)  

Utfall Prognos  Diff. mot Bokslut 
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Tertial 

2:2014 

2014 budget 2013 

    

Primärvård 1 051,1 1 618,2 -33,9 1 559,3 

 

För primärvården prognostiseras ett underskott på 31 miljoner kronor, vilket är 2 procent 

av budget. Underskottet kan hänföras till kostnader för ST-läkare, Cosmic samt Barn- och 

kvinnohälsovård. 

Specialiserad vård  
Årets första åtta månader har präglats av arbetet med åtgärdsplan inom somatisk vård. Åt-

gärdsplanen har som mål att minska kostnaderna med 150 miljoner kronor. 

Åtgärdsplanen bygger på budget och verksamhetsplan och den kraftsamling som startade 

2012 för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader. En genomförd kartläggning och ana-

lys visar att verksamhet i sluten vård är mer omfattande och i öppen vård mindre omfat-

tande än i närliggande landsting utan att resultat visar större skillnader. Det talar för att slu-

ten vård och därmed vårdplatser och vårddygn kan minska genom att se över och utveckla 

arbetssätt. 

Åtgärdsplanens utgångspunkter är att: 

 nå bättre hälsa, bättre vård till lägre kostnader 

 engagera medarbetare i utvecklingen av nya arbetssätt 

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

betsplats 

 tydliga mål, tidsplaner och kontinuerlig uppföljning 

Åtgärdsplanen ska stödja arbetet i att ”Gå från mycket bra till bästa möjliga varje gång” 

inom följande områden: 

 Personcentrerad vård  

 Förebyggande och planering  

 Minska under-, över- och felanvändning  

 Standardiserade arbetssätt, specialisering  

 Snabbare spridning, jämlik vård  

Det finns stora vinster med att omfördela de opererande verksamheterna i länet och hitta 

nya arbetssätt. Ett första utkast till fördelning av opererande verksamheter i länet är fram-

taget i juni och bearbetas under hösten. Viktiga utgångspunkter för arbetet är: 

 Ökat patientvärde och patientsäkerhet 

 Hög kvalitet 

 Kostnadseffektivitet – utrustning, ledtider 

 Tre akutsjukhus 

 Flaggskeppsverksamhet på varje ort  

 Fördelning anpassas till befintliga lokaler 

 
Perspektiv: Medborgare och kund  
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Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  
Faktisk väntetid till första besök i 

specialiserad vård - iinom 60 dagar (somatisk och  

psykiatrisk vård) 

80% Totalt 78%, 

 -kvinnor 79,6% 

- män 76,4%  
Faktisk väntetid till besök inom barn- och 

ungdomspsykiatri –  nybesök inom 30 

dagar från remissdatum 

90% Totalt 84%,  

-kvinnor 82,8% 

-män 85,7%  
Faktisk väntetid för utredning inom barn och 

ungdomspsykiatri –  påbörjat en utredning eller en åtgärd 

inom 30 dagar frånbe slutsdatum 

80% Totalt 79%,  

- kvinnor 81,8% 

- män 78,2%  
Väntat högst 30 dagar till undersökning inom radiologi o 

klinisk fysiologi 

90% 95%,  

- Radiologi 

97%  

- klinisk fysio-

logi 71%  
Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom specialiserad vård 

- operation eller åtgärd inom 60 dagar 

80% Totalt 70% 

 -kvinnor 69,1% 

- män 70,1% 

 
Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 

4 timmar 

90% Totalt 85%,  

- kvinnor 83% 

-- män 86%  

 

En viktig framgångsfaktor för att nå det strategiska målet om god vård är en bra tillgäng-

lighet.  

 

Målen för specialiserad vård, genomförda besök inom 60 dagar uppnås vid två av länets 

sjukhus. Resultatet för genomförda operationer/åtgärder har försämrats jämfört med före-

gående redovisning och målet för andel patienter som fick operation eller åtgärd inom 60 

dagar uppnås inte. Brist på operationspersonal, främst sjuksköterskor men även narkoslä-

kare, är en bidragande orsak till detta. För att öka tillgängligheten genomförs upphandling 

av allmän kirurgi och hudsjukvård.  

 

Inom psykiatrin riktas särskild uppmärksamhet mot att klara målsättningarna avseende 

väntetider till besök och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin. För genomförda be-

sök uppnås målen vid ett av länets sjukhus. Två av sjukhusen klarar målen som avser ge-

nomförda fördjupade utredningar. 

 

Under 2014 har även rapportering av väntetider för återbesök påbörjats. 

 

Den nationella patientenkäten har under året genomförts inom öppen och sluten psykiatrisk 

och somatisk specialiserad vård. I materialet presenteras åtta indikatorer offentligt i landet. 

Det genomsnittliga PUK-värdet (Patientupplevd kvalitet) för dessa frågor är oförändrat el-

ler högre jämfört med 2012. Det är ett resultat som också är högre eller i nivå med riksge-

nomsnittet. Den somatiska vården uppvisar över lag högre PUK-värden för indikatorerna, 

jämfört med psykiatrin. Mest nöjda är patienterna med hur de blivit bemötta. 

 

Landstinget når också en ökad eller oförändrad svarsfrekvens jämfört med för två år sedan. 

Svarsfrekvensen ligger i samtliga fall över genomsnittet för riket.  
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Målet gällande andel patienter som fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom fyra tim-

mar uppnås vid ett av länets sjukhus. Resultatet varierar från 82 procent till 90 procent 

mellan sjukhusen vilket total sett är en viss förbättring. Till följd av ökad patienttillström-

ning under en längre tid är målet en utmaning att nå. Läkarbesöken på akutmottagningen i 

Jönköping fortsätter att öka medan besök på akutmottagningarna på Höglandet och i Vär-

namo minskar något. Nya angreppssätt prövas, bland annat vårdcoach i samarbete med 

primärvården och snabbspår för palliativa patienter inom kirurgi. Under 2014 har också 

uppföljning av tid till läkarbedömning påbörjats på länets akutmottagningar. Besöken på 

jourcentraler är på en på en jämn stabil nivå.  

 

Habiliteringscentrum har flyttat in i nybyggda lokaler på Höglandet. Lokalerna gör det 

möjligt att möta det ökade behovet av habiliteringsinsatser för personer med funktionsned-

sättningar samt ger en god arbetsmiljö. 

 

Perspektiv: Process- o produktion 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  
Patientsäkerhet – antal skador per 1 000 

Vårddagar 

Minsk-

ning 

10,5  skador / 

1000 vårddagar 
 

Vårdprevention, riskbedömning av fall, nutrition och tryck-

sår  

80% 83 % 

 
Rökning inför operation 

Alla rökare ska före operation ha fått remiss till rökavvänjare 

100 % 8,9 % 

  

Antalet vårdskador varierar över tid. Trenden visar en fortsatt svag minskning av antal 

skador. 

 

Inom de opererade specialiteterna fortskrider arbetet med att få patienter att avstå från rök-

ning inför operation och under läkningstiden och processen förbättras successivt. Verk-

samheterna arbetar enligt fastställd modell och rapporter har tagits fram för uppföljning av 

resultat. Det är en något större andel av patienterna som opereras inom slutenvården som 

remitteras jämfört med patienter som opereras inom dagkirurgin. Andelen som registreras 

som rökare är cirka 5 procent av alla patienter, vilket borde vara högre då andelen rökare i 

befolkningen är mellan 9 och 12 procent. Att andelen rökare som får remiss till rökav-

vänjare inför operation är så låg beror på eftersläpning i mätningen, då mätetalet anger hur 

många av de som opererats som har fått remiss. Över 200 remisser har hittills inkommit 

2014, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2013.  

 

Tabell: Produktionstal  
 Utfall 

140831 

Utfall 

130831 

Förändring  Utfall 

2013 

Somatisk vård 

    

Vårdtid 169 286 175 202   -5  916 263 155 

Läkarbesök 257 278 252 252 5 026 389 446 

Besök annan personalkategori  171 317 167 823 3 494 266 501 

Psykiatrisk vård     

Vårdtid 43 474 44 618 -1 144 66 860 

Läkarbesök 15 859 16 569 -710 24 612 
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Besök annan personalkategori  67 600 

 

68 050 

 

-450 

 

110 245 

 

Egenproducerad vård:     

Somatik fastställda vpl 841 841 0 841 

Psykiatri fastställda vpl 151 151 0 151 

Somatik vårdtillfällen 36 786 37 176 -390 55 570 

Psykiatri vårdtillfällen 2 846 2 750 96 4 146 

Antal DRG-poäng somatik 

Antal DRG-poäng psykiatri 

57 202 

6 292 

57 109 

6 513 

93 

-221 

87 107 

10 135 

 

Antalet vårdtillfällen och vårdtid inom den egenproducerade somatiska vården fortsätter att 

minska. Minskningen är något kraftigare när det gäller vårdtid än för vårdtillfällen, vilket 

medför en något minskad medelvårdtid. En del av minskningen förklaras av ombyggnation 

på medicinkliniken i Värnamo. Även köpt sluten vård minskar.  

 

Läkarbesök och besök hos annan personalkategori ökar med några procentenheter inom 

egenproducerad somatisk vård. Inom köpt vård minskar läkarbesöken något. Detta sam-

mantaget ligger i linje med landstingets strävan att föra över vård från den slutna till den 

öppna vården, och skapar möjligheter att reducera antalet vårdplatser. Utvecklingen, med 

ökad öppen vård, medför också att antalet DRG-poäng inte ökar lika mycket som om det 

vore sluten vård. 

 

Antalet operationer i sluten vård minskar med närmare 6 procent. Även dagkirurgiska op-

erationer minskar men inte lika kraftigt om alla ögonklinikers produktion enligt vårdval 

medräknas för 2014. Ett arbete pågår med att flytta inneliggande kirurgi till dagkirurgi 

inom flera specialiteter. Bristen på operationssjuksköterskor gör också att det testas olika 

lösningar för att upprätthålla operationsverksamheten. 

 

Inom den psykiatriska vården ökar antalet vårdtillfällen samt därmed vårdtiden något för 

den egenproducerade vården. Den totala vårdtiden i form av vårddagar har däremot mins-

kat som följd av lägre volymer för den köpta slutenvården.  

 

Antalet läkarbesök och besök hos annan personalkategori inom den psykiatriska vården är i 

stort sett oförändrade i den egenproducerade vården. Läkarbesöken hos vårdgivare utanför 

Landstinget har dock minskat som följd av att en privatpraktiserande läkare i Jönköping 

slutat.  

 

I genomsnitt har det varit närmare 400 överbeläggningar per månad under 2014. Det är 

svårt att göra jämförelser med 2013 på grund av justeringar av disponibla vårdplatser. An-

tal utlokaliseringar har minskat. 

  

Som ett led i arbetet med sammanhållen vård och för att minska återinskrivningar inom 30 

dagar arbetas med fokusremisser och förstärkt utskrivningsprocess i samverkan med kom-

munerna. Fram till och med andra tertialet har drygt 1700 fokusremisser skickats i sam-

band med att patienter skrivits ut från sjukhus. Inom området god läkemedelsbehandling 

har Jönköpings län uppnått de mål som är uppsatta 2014. Det handlar om minskad för-

skrivning av olämpliga, antiinflammatoriska och antipsykotiska läkemedel till äldre. 

 

Den planerade hemtagningen från Linköping vad gäller vård vid akut leukemi och myelom 

(benmärgstransplanterade) har flyttats fram på grund av att ombyggnation av lokaler inte är 
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klar. I början av 2015 beräknas lokalerna vara färdigställda. Efterbehandling utförs redan 

på Länssjukhuset Ryhov.  

 

Den planerade tillbyggnaden på onkologkliniken med två strålningsbunkrar och administ-

rativa lokaler har påbörjats och pågår enligt planering till och med årsskiftet 2015/2016. 

 

Urologin har från och med januari 2014 samlats under en gemensam länsklinik, med verk-

samhet vid länets alla tre sjukhus. En egen urologavdelning har öppnats i Jönköping i tidi-

gare öron- näs och halsklinikens lokaler, vars verksamhet har flyttats till en kirurgvårdav-

delning. Syftet är att skapa förutsättningar för att bättre möta invånarnas växande behov av 

en högkvalitativ urologisk vård.  

 

Nationell tarmcancerscreening studie har startat och Landstinget deltar med att utföra kolo-

skopieundersökningar enligt studieupplägg. Kirurgklinikerna i länet ansvarar för genomfö-

randet och initialt har Eksjö och Värnamo startat verksamhet med ett länsuppdrag.  

 

Eftervård och uppföljning av vuxna patienter med cochleaimplantat har startat upp vid 

Öron, näsa halskliniken vid länssjukhuset Ryhov. Vårdverksamhet har tidigare bedrivits 

vid universitetssjukhuset i Linköping men sker nu inom länet sedan januari 2014.  

 

En länsövergripande onkogenetisk mottagning dit patienter kan remitteras för utredning 

och rådgivning har startas inom onkologiska kliniken på Ryhov och verksamheten utveck-

las successivt.  

 

Inom sydöstra sjukvårdsregionen och med stöd från Regionalt cancercentrum sydöst 

(RCC) utvecklas vården kring cancerpatienter. En redovisning av resultat och måluppfyl-

lelse i förhållande till de sex fastställda patientlöftena kommer fortlöpande att tas fram. 

Regionala processledare för olika cancerformer ska med ett patientprocessinriktat arbete 

driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom respektive cancerform. 

 

Kontaktsjuksköterskor är en ny funktion vid våra specialistkliniker som utvecklats i syfte 

att stödja en mer sammanhållen vårdkedja och vara en direkt kontaktyta för patient med 

cancer och dess närstående oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. I samarbete 

med RCC sydöst och Hälsouniversitetet i Linköping har en högskoleutbildning startats upp 

under våren 2014 där några av länet kontaktsjuksköterskor deltar. 

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse  

Arbete pågår att införa vårdval inom den specialiserade vården. Målet är att utveckla bättre 

och effektivare sätt att möta befolkningens vårdbehov och skapa ett närmare samarbete 

mellan specialistsjukvård och primärvård. Efter årsskiftet 2014 annonserades ögonsjukvård 

inom vårdval och i april startade de första enheterna. Hittills finns fyra nya enheter inom 

ögonsjukvården. Effekten är dock för tidigt att utvärdera. Arbetet har fortsatt med att ta 

fram underlag och konsekvensanalyser för psykiatri och hudsjukvården.  

 

Satsningar inom området ”Bättre för sjuka äldre” fortsätter. Tillsammans med kommuner-

na har arbetssätt utvecklats och sprids nu för att förstärka insatser vid hemgång, till exem-

pel ”Trygg hemgång” och ”Hemteam”. Mobila Geriatriska team finns på samtliga sjukhus 

för att ytterligare förstärka vården i hemmet för sjuka äldre. I samverkan med kommunerna 
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pågår en satsning, Förbättringsresan, för att stärka kompetensen i förbättringskunskap och 

användning av kvalitetsregister i systematiskt förbättringsarbete. 

 

Ett gemensamt utvecklingsarbete har påbörjats med kommunerna och apoteken i länet för 

att hitta en säkrare läkemedelshantering. Ett delmål är att minska skadliga effekter av me-

dicinering med många läkemedel till äldre. Inom samma område, läkemedel och äldre, 

planeras en webbutbildning för AT-läkare med ett brett stöd från verksamheten i form av 

studierektorer, läkemedelskommittén, Futurum och kliniska apotekare. 

 

Ett flertal förbättringsarbeten pågår inom alla länets medicinska programgrupper kopplat 

till Landstingets åtgärdsplan för att skapa ekonomisk balans.  

 

Inom psykiatrin fortsätter arbetet med att utveckla psykiatrins processer. De processer som 

kommit i gång är psykossjukdomar, neuropsykiatri, processen för nybesök/diagnostik och 

processen för självskadebeteende.  

Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 
Ekonomi i balans 

- nettokostnad /verksamhetsområde 

Ej överstiga budget Överskridande somatisk 

vård 2,3% och psykiatrisk 

vård 1,5% 

 

 

Kostnaderna för somatisk vård bedöms överstiga budgeten med 108 miljoner kronor vilket 

mot bakgrund av tillfällig förstärkning av budgetramen 2014 med 50 miljoner kronor är en 

försämring i förhållande till bokslut 2013. Förklaringar till detta är höga kostnader för per-

sonal i kombination med ökade kostnader inom många andra områden. Det pågår ett antal 

aktiviteter både inom förvaltningarna men även via de medicinska programgrupperna för 

att effektuera åtgärdsplanen. Exempel på aktiviteter som pågår är arbete med specialisering 

av viss vård och en överföring av mer verksamhet till öppen vård som ska göra det möjligt 

att reduceras antalet vårdplatser. Medicinsk diagnostik har i samverkan med de medicinska 

programgrupperna ett uppdrag att se över användningen av laboratorietjänster och radio-

logi med målsättning att minska över- och felanvändning men också lyfta fram områden 

med underanvändning. 

 

Jämfört med tertialrapport 1 2014 är det en förbättring med 46 miljoner kronor. Ungefär en 

tredjedel av förbättringen är genomförda och förväntade effekter av åtgärdsplaner inom 

sjukvårdsförvaltningarna medan resterande del avser ökade intäkter för såld vård och 

minskade kostnader för köpt vård. Även ökat positivt utfall av kömiljarden bidrar till för-

bättringar i resultatprognosen.  

 

Kostnaden för somatisk rikssjukvård har varit  lägre under årets åtta månader jämfört med 

tidigare år. För regionsjukvård har kostnaderna ökat. En ekonomisk avstämning för peri-

oden 2011- 2013 innebar att Landstinget fick förstärka regionbudgeten årligen under peri-

oden 2014-2016 med 16,2 miljoner kronor. Vid föregående avstämning för perioden 2008 -

2010 fick istället Landstinget tillbaka 17 miljoner kronor per år för perioden 2011-2013. 

 

Kostnaden per DRG-poäng för egenproducerad somatisk vård har i fast pris ökat kring 2,8 

procent jämfört med samma period 2013. Det innebär en försämrad produktivitet.  
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Vissa delar av den psykiatriska verksamheten i länet har svårigheter att klara ekonomisk 

balans beroende på för höga personalkostnader samt kostnader för hyrläkare. Helårspro-

gnosen för psykiatrin som helhet i länet visar därmed på en mindre obalans. Den köpta 

vården inom psykiatrin utgörs i första hand av rättspsykiatrisk slutenvård. Tillsammans 

med remitterad vård utöver rättspsykiatri förväntas ett visst underskott för köpt vård inom 

psykiatrin för helåret 2014. Detta underskott balanseras dock av att såld vård genererar ett 

överskott. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr)  
 Utfall 

Tertial 

2:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget  

Bokslut 

2013 

     

Somatisk vård 3 104,6 4 723,4 -107,7 4 569,9 

Psykiatrisk vård 483,3 745,0 -11,1 690,7 

Summa  3 587,9 5 468,4 -118,8 5 260,6 

 

Inom den psykiatriska vården utvärderas ett nytt ersättningssystem under 2014. När syste-

met införs 2015 är det tänkt att verksamhetens enheter dels kommer att få ersättning som 

påverkas av utförd produktion, dels ersättning vid uppfyllande av fastställda kvalitetsmål.  

 

Övrig Hälso- och sjukvård  
Landstingsstyrelsen beslutade 6 maj 2014 att samla ambulansorganisationen till en gemen-

sam organisation och knyta den till förvaltningen Medicinsk Diagnostik.  

 

Under året har fokus varit att ge patientfokuserad och jämlik vård över hela länet genom att 

ena arbetssätt och utveckla gemensamma riktlinjer. Antalet ambulansuppdrag har minskat i 

år vilket är ett trendbrott jämfört med tidigare år. Samtalen till SOS Alarm avseende vård 

har minskat i motsvarande grad. För delområde ambulans- och sjuktransporter beräknas 

underskottet bli 20 miljoner kronor för 2014. Underskottet har successivt ökat under 

många år  på grund av fler utomlänstranporter, höjda lokalkostnader men även viss ökad 

personalbemanning. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) Övrig Hälso- och sjukvård 
  Utfall 

Tertial 

2:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget 

Bokslut  

2013 

Ambulans o sjuktransp 107,0 155,4 -20,1 151,2 

Sjukresor 41,3 65,9 0,0 58,7 

Handikapp/hjälpmedelsv. 68,8 107,5 -0,4 109,2 

Bidrag handikapp.org  3,0 4,5 0,0 4,6 

Ortopedtekn.verks 23,0 38,2 -3,2 37,5 

Social verksamhet 0,7 0,8 0,0 1,1 

Samhällsmed/folkhälsa -1,0 -2,3 -6,0 34,2 

Bidrag inom folkhälsa 9,2 13,9 0,0 13,3 

FOU 54,2 78,8 -1,3 5,0 

Övrigt 38,4 73,1 -8,9 130,2 

- varav smittskydd 19,6 30,0 0,0 29,5 
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Summa övrig hälso- och 

sjukvård 

 

318,4 

 

493,1 

 

-36,0 

 

489,6 

 

Hälso- och sjukvård gemensamt 

Perspektiv: Medborgare och kund  
 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Ohälsa Ska 

minska 

Ökning med 0,4 

dagar.  

För kvinnor var 

ökningen 0,5 

dagar och för 

män 0,3 dagar.   

  

Ohälsotalet har ökat med 0,4 dagar under januari-juli 2014 till 28,2 dagar. Ökning har skett 

med 0,5 dagar bland kvinnor och med 0,3 dagar bland män. I riket har ohälsotalet ökat med 

0,2 dag till 27,0 dagar. 

 

Överenskommelsen inom ramen för sjukskrivningsmiljarden kan ge intäkter på max 28 

miljoner kronor. Denna beräkning gäller även för år 2015. Inom ramen för rehabiliterings-

garantin finns ett tak på 25,6 miljoner kronor för landstinget att avropa. Det finns en osä-

kerhet kring rehabiliteringsgarantins fortsättning under 2015, förhandling pågår mellan sta-

ten och SKL. Rehabenheten i Nässjö (REN) har uppdraget att utföra fördjupade försäk-

ringsmedicinska utredningar och överenskommelsen är tecknad för åren 2014-2015. 

 
Perspektiv: Produktion och process 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Följsamhet till riktlinjer, Rätt klädd 100% 99% 

 Följsamhet till riktlinjer, basala hygienrutiner 100% 91% 

  

Tandvård  

Perspektiv: Medborgare och kund 

För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda krävs god tillgänglighet, 

bra bemötande och omhändertagande.  

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 
Möjlighet att få tid för undersökning utan akut behov. 100% 

inom 60 

dagar 

100% 

 Väntan till specialisttandvård för patienter med remiss. Ingen 

väntat mer 

än 60 

411 patienter 

 



               2014-09-29 LJ2014/612 

 

 13 (27) 

dagar. 

 

411 remisspatienter har väntat mer än 60 dagar till specialisttandvården. Det är fler patien-

ter jämfört med utgången av 2013. Kösituationen kommer att förbättras under hösten ge-

nom att personalsituationen förbättras för protetik och paradontologi. Däremot är det fort-

satt bekymmersamt för pedodonti på grund av sjukfrånvaro. 

 

Folktandvården har utökat öppettiderna på en allmäntandvårdsklinik till 07.00-19.00. Efter 

utvärdering under hösten kommer två kliniker till att utöka öppettiderna. Flera kliniker har 

redan i dag öppet till 18.00. 

 
Perspektiv: Process och produktion 

 

Tabell: Produktionstal tandvård 
  Utfall Utfall Föränd-

ring 

   2013:2 2014:2 2014-

2013 

Barn- och ungdomstandvård      

Antal behandlade barn, ftv 31 661 29 488 -2 173 

Antal behandlade barn, privat 3 864 3 959 95 

Vårdtimmar (tandläkare) 19 043 18 487 -556 

Vårdtimmar (övrig vårdpersonal) 6 320 7 506 1 186 

       

Vuxentandvård      

Antal behandlade vuxna 65 950 65 366 -584 

Vårdtimmar (tandläkare) 60 806 58 381 -2 425 

Vårdtimmar (övrig vårdpersonal) 26 440 28 501 2 061 

        

Specialisttandvård      

Antal behandlade patienter 6 796 7 197 401 

Antal tandläkartimmar 29 895 30 133 238 

        

Uppsökande och nödvändig tandvård     

Munhälsobedömning 3689 3901 212 

Nödvändig tandvård 2949 2900 -49 

 

Perspektiv: Ekonomi  

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  
Ekonomi i balans  Ej överstiga budget Alla verksamhetsområden 

uppfyller budgeten 

  

För verksamhetsområde barn- och ungdomstandvård redovisas ett förbättrat resultat jäm-

fört med tidigare år då ekonomin inte har varit i balans. Minskade personalkostnader hos 

Folktandvården och lägre lokalkostnader bidrar till resultatförbättringen.  

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) tandvård  
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 Utfall  

Tertial 

2:2014 

Prognos  

2014 

Diff. 

mot 

budget 

Bokslut 

2013 

Allmäntandvård     

Vuxna 2,8 6,1 0,8 1,5 

Tandvård, patienter med 

särskilda behov 

14,6 23,5 11,5 22,6 

Barn o ungdomar 64,9 95,2 2,7 104,4 

 

Specialisttandvård 57,0 98,5 7,8 93,0 

     

Mervärdeskatt -10,9 -18,0 0,0 -19,0 

Summa tandvård 128,5 204,7 23,4 202,5 

 

När det gäller tandvård till patienter med särskilda behov är kostnaden lägre än budgeterat. 

Det beror bland annat på lägre kostnader för det nya tandvårdstödet för patienter med lång-

varig sjukdom och funktionsnedsättning. 
 
Regional utveckling  

Utbildning  

Perspektiv: Medborgare och kund 

Naturbruksgymnasierna utvecklas i samråd med länets kommuner. Efter utredning genom-

förs nu successivt förändringar som kan minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Mer-

parten av verksamheten vid Östboskolan har flyttats till Stora Segerstad där skolans övriga 

utbildning är förlagd. Förändringen kräver initiala investeringar men innebär på längre sikt 

en stor besparing. 

 

Perspektiv: Process och produktion 
Folkhögskoleverksamhetens omfattning bedöms i stort vara i nivå med föregående år.  

 

Antalet 16-åringar vilka utgör underlag för sökande till gymnasieskolan sjunker fram till 

2015 vilket leder till att naturbruksprogrammet får färre elever. I nuläget ser elevantalet för 

naturbruksgymnasierna ut att i stort motsvara budgeterat antal. 

 

Tabell: Produktionstal utbildning 
Elevveckor Utfall Tert 2 

2014 

Utfall Tert 2 

2013 

Utfall 

 2013 

 Gymnasieskola    

- Naturbruk 12 680 14 100 13 500 

- Folkhögskola 13 215 13 000 13 267 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Verksamhetens nettokostnad för utbildning exklusive naturbruksutbildning bedöms vara i 

nivå med anvisad ram. 

 

Naturbruksutbildningarna som drivs på entreprenad åt kommunerna redovisade för 2013 

ett underskott på 7,1 miljoner kronor Det samlade underskottet som ska regleras  uppgår 



               2014-09-29 LJ2014/612 

 

 15 (27) 

vid ingången av 2014 till 12,7 miljoner kronor. Naturbruksgymnasierna har under året tagit 

fram en omfattande åtgärdsplan för att komma till rätta med obalanserna i ekonomin. Åt-

gärdsplanen har till viss del genomförts men trots detta visar årsprognosen på ett negativt 

resultat på 6,1 miljoner kronor. 

 

 

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  
Ekonomi i balans (exkl naturbruk) 

- nettokostnad / verksamhetsområde 

Ej överstiga budget 1,9 % 

  

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) utbildning 

 Utfall 

Tertial 

2:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget 

Bokslut 

2013 

Utbildning     

Folkhögskoleverksamhet 21,1 34,1 0,7 34,0 

Högskoleverksamhet 1,2 1,8 0,0 1,8 

Gymnasieverksamhet -0,7 0,6 0,0 0,6 

Summa utbildning 21,6 36,4 0,7 36,4 

 

Kultur 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Systemmätetal 

Mål 

helår Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  
Publik vid Smålands Musik och Teater, totalt 

 

>120 000 

 

66 313  

Publik Smålands Musik och Teater produktion utanför Kul-

turhuset Spira 

50 000 27 237 

 

Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom, 

Smålands Musik och Teater 

450 280 

 

Besökare/publik vid föreställningar riktade till barn och ung-

dom 

 25 338 Uppfölj-

följ-

nings-

mått 

Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar 100 % 92 % 

  

Smålands musik och teater (vuxen såväl som barn- och ungdomsverksamhet) har under 

året genomfört aktiviteter i 12 kommuner i länet. Målsättningen att besöka alla kommuner 

under 2014 förväntas uppfyllas. 
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Smålands Musik och Teater har till och med andra tertialet haft en publik på 66 000. 

Publikmålet på helår är 120 000 vilket förväntas uppnås.  

 

Antalet föreställningar för barn/ungdom uppgår till 280 till och med andra tertialet. Målet 

på helår är 450. I maj månad samlades barn och ungdomar som spelar stråkinstrument av 

något slag på kulturhuset Spira. Detta skedde i samverkan med länets kulturskolor. 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Tabell: Produktionstal Smålands musik och teater 
Antal föreställningar och publik/föreställning Utfall Tertial 

2:2014  

Utfall tertial 

2:2013 

 

Utfall  

2013 

 Antal föreställningar 543 549 1 021 

– varav föreställningar utanför kulturhuset SPIRA 223 291 308 

– varav riktade till Barn och ungdom 280 142 367 

 Publik per föreställning 122 145 135 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 
Ekonomi i balans 

-nettokostnad /verksamhetsområde 

Ej överstiga budget -0,2 % 

 Verksamhetens nettokostnad för kultur bedöms i stort sett vara i balans. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) kultur  
 Utfall 

Tertial 

2:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget  

Bokslut 

2013 

Kultur     

Teater o musikverksamhet 46,7 75,7 -0,8 70,7 

Museiverksamhet 7,9 11,9 0,0 11,7 

Övrig kulturverksamhet 26,6 42,1 0,6 40,3 

Summa kultur 81,2 128,9 -0,2 122,7 

 

Trafik och infrastruktur  
 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  
Nöjda kunder allmän trafik - alla länsbor 60 % 56 %  

- 57 % kvinnor 

- 54 % män 

 

 
Nöjda kunder allmän trafik – resenärer 72 % 72 % 

-72 % kvinnor  

-73 % män 

 

 
Nöjda kunder – serviceresor 

 

85 % 82 % 
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Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  
Prisvärdhet 50 % 42 %  

 

 

Den kundupplevda kvaliteten får högt betyg av resenärerna. Även bland allmänheten ligger 

betygen relativt högt vid en jämförelse med övriga landet. Den upplevda prisvärdheten når 

inte målet, vilket kan bero på att prishöjningar genomfördes i december 2013. 

En utredning över zoner, priser och produkter har gjorts under året. Syftet är att  

förenkla (och därigenom öka) resandet. Förslaget som även innehåller principer för ett nytt 

ungdomskort behandlas just nu via ett remissförfarande bland kommunerna i länet. 

Perspektiv: Process och produktion 
Resandet i den allmänna kollektivtrafiken har ökat med 5,6 procent jämfört med motsva-

rande period föregående år. Stadstrafiken står för den största ökningen. För ett ökat resande 

och nöjdare kunder genomförs ett antal olika aktiviter. Bland annat har en stor kampanj 

riktad mot bilister ”Pendlarexperimentet” genomförts. Enligt undersökningar har det till-

kommit ca 2 600 nya regelbundna resenärer genom kampanjen. 

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 
Ökning antal resor 5,0 % 5,6 % 

 Antal påstigande/ mil (regional trafik) 10 8,2 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 
Nettokostnad Netto-

kostnad 

inom ram 

-2,0 %  

 

 Kostnad per resenärkilometer (serviceresor) Inte öka 

mer än 

index 

(16,70 

kr/km) 

16,6 kr/km  

 Självfinansieringsgrad – allmän trafik 50 % 39 % 

  

Kollektivtrafikens nettokostnad är till och med andra tertialet 4,7 miljoner kronor högre än 

anvisad ram. Den negativa avvikelsen beror bland annat på att biljettintäkterna och skol-

kortsintäkterna inte uppnått budgeterad nivå samt att Krösatågstrafiken överskrider budget 

vilket är förväntat efter skiljenämndsutgången och den direktupphandling av ny operatör 

som är gjord. För serviceresor finns engångskostnader i samband med övertagandet av 

färdtjänsthandläggningen. Helårsprognosen för trafik och infrastruktur uppgår till – 14 mil-

joner kronor. Självfinansieringsgraden når inte budget som följd av ökade kostnader inom 

tågtrafiken samt lägre biljettintäkter än budgeterat. 
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Tabell: Driftredovisning (mnkr) Trafik  

 

 

 

 
 
 
 
 
Allmän regional utveckling 
Landstinget kommer den 1 januari 2015 att ta över det regionala utvecklingsansvaret och 

därmed de uppgifter som Regionförbundet i Jönköpings län har inom området regional ut-

veckling. Ett omfattade arbete har pågått under året med länets kommuner och andra reg-

ionala aktörer för att forma den nya regionkommunens innehåll och organisation. 

 

Inom internationella verksamheten arbetas aktivt med etablerande av nytt samarbete med 

Yerevan i Armenien. Det innebär att Landstinget inleder ett samarbete motsvarande det 

som vi haft med Alytus län i Litauen sedan 1997. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) Allmän regional utveckling 
 Utfall 

Tertial 

2:2014 

Prognos 

2014 

Diff. Mot 

budget  

Bokslut 

2013 

Näringsliv och turism 10,6 16,5 -0,6 14,5 

Interregional/inter-nationell 

verksamhet 

1,6 2,5 0,3 2,0 

Övrig allmän regional  

Verksamhet 

13,9 21,1 0,2 20,4 

Summa allmän regional ut-

veckling 

26,0 40,1 -0,1 36,9 

 
Medarbetare 
 
Perspektiv: Medarbetare 
Bemanningen över sommaren har till stor del kunnat lösas genom ett omfattande förbere-

delse och planeringsarbete. Medarbetarna har varit flexibla och ändrat sin ledighet utifrån 

verksamhetens behov. De kvarvarande luckorna har lösts genom extra ersättningar samt i 

viss mån pensionärer och föräldralediga som tagit vissa pass. 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Medarbetarsamtal 90% 81 % tot varav 

82 % kvinnor 

och 79 % män 

 

 

Sjukfrånvaro, totalt kvinnor och män 3,5 % 

eller 

4,0 %   

 Utfall 

Tertial 

2:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget  

Bokslut 

2013 

Kollektivtrafik 424,6 630,1 -14,0 468,3 

Jönköpings flygplats 4,0 6,0 0,0 6,0 

Summa trafik och infra-

struktur 

426,0 636,1 -14,0 474,3 
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Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

mindre 

Sjukfrånvaro, kvinnor 3,7 % 

eller 

mindre 

4,4 %  

Sjukfrånvaro, män 2,3 % 

eller 

mindre 

2,4 %  

Frisknärvaro >66% 66,1 % tot 

varav 63,5 % 

kvinnor och 

76,9 % män 

 

Kompetensutvecklingsplan 90% 73 % tot varav 

74 % kvinnor 

och 72 % män 

 

Begränsa beroendet av bemanningsföretag Halvering 

av kost-

nad i 

förhål-

lande till 

år 2011 

Har ökat med 

cirka 13 mnkr 

jämfört med 

2011 

 

 

I augusti 2014 har 81 procent av personalen haft medarbetarsamtal under de senaste 15 

månaderna. 73 procent av personalen har en kompetensutvecklingsplan. Inriktningen är att 

nå måluppfyllelse under året. 

 

Sjukfrånvaron och frisknärvaron mäts som rullande 12 månader.  I hela Landstinget pågår 

det ett aktivt arbete med arbetsmiljö och hälsa genom hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliterande insatser. 

 

Sjukfrånvaron uppgick i augusti till 4,0 procent i snitt under de senaste 12 månader, vilket 

är högre än föregående år. I augusti 2013 var den 3,9 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har 

fortsatt öka under tertial 2 och det är den långa sjukfrånvaron som ökat. 

 

Frisknärvaron på 66,1 procent är en klar förbättring jämfört med augusti föregående år då 

den var 64,2 procent. 

 

En strategi och handlingsplan finns för att begränsa beroendet och kostnaderna för beman-

ningsföretag. Under de senaste åren har en stor satsning gjorts på ST- och AT-läkare för att 

för att därigenom successivt minska beroendet av hyrläkare. Fortsatt rekrytering av AT- 

och ST- läkare, färdiga specialister och överläkare behöver kompletteras med rekryte-

ringsinsatser i utlandet. Kontinuerligt utvecklas koncept för att främja rekrytering och in-

troduktion av svenskar som studerar till läkare utomlands samt för läkare som rekryteras 

från andra länder. Dessa erbjuds utbildning i både sjukvårdssvenska och kunskaper i det 

svenska sjukvårdssystemet. Inom Vårdcentralerna Bra Liv har arbetet börjat ge resultat och 

målet är att vara i balans när det gäller hyrläkare redan 2017. 
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Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 

2013-2014 
  Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda 131 

Minskning av visstidsanställda -30 

Ökade tjänstgöringsgrader 21 

Ökning av timanställda  26 

Summa förändring 148 

Ökad frånvaro -28 

Förändring av antal årsarbetare 120 

Ökningen av årsarbetare beror till viss del på nya verksamheter som 1177 och sjukhusapo-

teket, men det förklarar inte hela ökningen. 

 

Tabell: Förändring av faktiska årsarbetare för olika personalgrupper, genomsnittsvärden 

för januari till augusti 2013-2014 

Personalgrupper Årsarbetare 

Sjuksköterskor 29,7 
AT-läkare och underläkare 14,8 
Specialistkompetent läkare 13,5 
ST-läkare 11,0 
Kurator m fl 10,6 
Övrig vård- och omsorgsarbete 10,5 
Handläggare och administratörer 7,6 
Ledningsarbete 7,2 
Undersköterska/Skötare m fl 6,8 
Tandhygienist 4,7 
Administration vård 4,4 
Kök och service 4,4 
Teknisk personal och hantv 4,1 
Sjukgymnast/ arbetsterapeut 3,5 
Övrig rehab och förebygg arb 1,8 
Psykologer 1,7 
Biomedicinska analytiker m fl -1,8 
Utb fritid och kultur -2,3 
Tandläkare -5,9 
Tandsköterskor m fl -6,1 

Summa 120 

I genomsnitt var tjänstgöringsgraden under andra tertialet 94,2 procent. 

 

Det finns även en lagstadgad sjukfrånvaroredovisning som alla kommuner och landsting 

redovisar. Mättekniken skiljer sig från Landstingets redovisning och därför skiljer sig vär-

dena från den.  

 

Tabell: Sjukfrånvaro till och med tertial 2 2014 (lagstadgade sjukredovisning) (i procent) 
 Tertial 2 2014 Tertial 2 2013 

Total sjukfrånvaro 4,5 4,4 

Kvinnor 5,0 4,8 

Män 2,6 2,7 

Olika åldersintervall:   

-29 år 3,4 3,4 
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30-49 år 4,4 3,9 

50 år- 5,0 5,2 

Andel lång sjukdom, över 60 dagar 

av total sjukfrånvaro 

 

53,1 

 

49,7 

 
 
 Miljö - hållbar utveckling  
Landstinget arbetar för en hållbar miljöutveckling som är hälsofrämjande och jämlik med 

barnens bästa i centrum. Miljöarbetet styrs av Landstingets Program för hållbar miljöut-

veckling 2013–2016. I programmet har Landstingsfullmäktige angivit inriktningen för 

Landstingets hållbara utveckling för 2013- 2016 utifrån ett miljöperspektiv.  

 

Programmet ska användas där Landstinget har betydande påverkan som samhällsaktör, fi-

nansiär, i den egna verksamheten och som delägare i bolag för att bidra till generationsmå-

let och de nationella folkhälsomålen.  

 

Programmet omfattar tre prioriterade framgångsfaktorer och är en bärande del för lands-

tingets hållbara miljöarbete för att nå visionen ett bra liv i ett attraktivt län  

 Klimatsmart landsting  

 Klokt resurstänkande   

 Sund livsmiljö  

 

I programmet anges mål som ska vara uppfyllda 2016. Mätbara nyckeltal ska fram till 

2016 fungera som indikatorer på måluppfyllelse. Här redovisas aktuellt läge för vissa av 

miljömålen.  

 

Under 2014 har Landstinget skaffat sin första elbil, en destruktionsanläggning för lustgas 

har installerats på Ryhov samt provborrningar har genomförts för akviferprojektet på Ry-

hov.  

 

Perspektiv: Process och produktion 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

upp-

fyllelse 
Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt nationella 

miljöbilsdefinitionen 

85 % 

2016 

76%  

Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt nationella 

miljöbilsdefinitionen 

 

85 % 

2016 

76%  

Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, inklu-

sive organiskt avfall 

65 % 

2016, 52 

% 2014 

45%  

Minskning av den totala energianvändningen Minska 

med 27 % 

från 2013 

till 2016, 

Minska 

med 21,7 

% 2014 

21,7%  

Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala livsmedels-

kostnaden 

30 % 

2016 

34%  
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Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

upp-

fyllelse 
Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga ämnen i 

varor i prioriterade upphandlingar 

100 % av 

priorite-

rade upp-

handling-

ar 

10 st och 100 % 

av de priorite-

rade 

 

Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för leverantö-

rer (nationell uppföljning) 

100 % av 

priorite-

rade upp-

handling-

ar 

8 st nationella 

upphandlingar 

där vi deltar, 

100 % 

 

 

 

Avtalstrohet  

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  
Avtalstrohet 90 % 92 % 

  

 

FINANSIERING  

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  
Finansiellt resultat Landstinget 2 % av skatter o 

statsbidrag 

 4,2 % 

  
Egenfinansiering av investeringar >100 % 134,3 % 

  

 

Resultat 
För att möta försämringen i utjämningssystemet samt klara en högre investeringsnivå, höj-

des skatten 2014 med 40 öre.  

 

Efter andra tertialet redovisas ett överskott på 454 miljoner kronor, vilket är 81 miljoner 

kronor bättre än periodbudget.  

 

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 385 miljoner kronor som är 43 mil-

joner kronor bättre än budgeterad nivå 342 miljoner kronor. Främsta orsaken finns på fi-

nanssidan som beräknas bli 121 miljoner kronor bättre än budget, till följd av lägre kostnad 

för värdesäkring av pensioner samt realisationsvinster på finansiella placeringar.  

 

Årets resultat kan bli bättre om beslut tas om återbetalning av 2004 års inbetalda AFA-

medel. Detta skulle i så fall förbättra årets resultat med 46 miljoner kronor. 

 

Verksamhetens nettokostnad beräknas överskrida budget med 127 miljoner kronor vilket är 

en förbättring med 55 miljoner kronor mot den bedömning som gjordes i delårsrapport 1. 
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Prognostiserat resultat motsvarar 4,2 procent av skatter och statsbidrag. Nettoinvestering-

arna beräknas bli cirka 95 miljoner kronor lägre än budgeterat. Landstingets finansiella re-

sultatmål och egenfinansieringsmål beräknas därmed att nås 2014.  

 

 

 

 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 
  Utfall 

Tertial 

2:2014 

Prognos 

2014 

Diff.  

mot års-  

budget 

Bokslut  

2013 

Intäkter  1 119 1 706  1 948 

Kostnader  -6 567 -10 139  -9 845 

Avskrivning  -226 -346  -335 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-5 674 -8 778 -127 -8 233 

 

Skatteintäkter  4 739 7 108 28 6 573 

Generella statsbidrag/kom utjämning  1 325 1 984 21 1 988 

Resultat före finansnetto  390 314 -78 329 

Finansnetto  64 71 121 -58 

Årets resultat  454 385 43 271 

 

Verksamhetens nettokostnad 

Nettokostnaden beräknas bli knappt 8,8 miljarder kronor vilket är 127 miljoner kronor över 

budget. Nettokostnaden är 55 miljoner kronor lägre än tidigare bedömningar, där 45 miljo-

ner kronor utgörs av den somatiska vården. Av denna förbättring utgör 30 miljoner kronor 

den köpta och sålda vården samt högre beräknat bidrag från kömiljarden. 

 

Nettokostnadsökningen 2014 justerat för jämförelsestörande poster (färdtjänst, AFA-

medel) beräknas bli 4,0 procent.  

 

För skatteintäkter och statsbidrag, exklusive skattehöjning och skatteväxlingen för färd-

tjänst, utgör intäktsökningen 2,5 procent.  

Personalkostnader 

Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,1 procent. Avtalsökningen inklusive överhäng 

från 2013 utgör 2,6 procent. Ökningen utöver avtal motsvarar cirka 125 årsarbetare. Verk-

samhetsutökningar i form av 1177 och övertagande sjukhusapoteket motsvarar cirka 50 

årsarbetare. 

 

Kostnaden för inhyrda läkare uppgår efter andra tetialen till 67,6 miljoner vilket är 5,1 mil-

joner kronor högre än samma period föregående år. Fortsätter utvecklingen visar en pro-

gnos för hela 2014 att kostnaderna kommer att uppgå till närmare 111 miljoner kronor. 

Knappt en tredjedel av kostnaderna avser primärvård, som dock har minskat sin kostnad. 

Ökat har däremot kostnaderna inom somatisk vård, radiologi och i viss mån patologi, oper-

ation och psykiatri. 
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Arbetet med att minska administrationen inom Landstinget med 5% pågår kontinuerligt. 

En viss minskning har redan gjorts men det är för tidigt att se några större effekter av arbe-

tet än. Efter den översyn som har gjorts pågår nu ett arbete med att lägga samman lönead-

ministrationen i en gemensam enhet. Förändringen bedöms på sikt leda till en effektivise-

ring av löneadministrationen inom Landstinget 

Läkemedel 

Kostnaden har ökat med cirka 0,5 procent jämfört med motsvarande period 2013. På årsba-

sis beräknas kostnaden understiga budget med cirka 25 miljoner kronor. 

 

Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård) 
(Belopp  

i mnkr) 

Tertial 

2:2014 

Tertial 

2:2013 

Föränd-

ring % 

Prognos 

2014 

Diff mot 

budget 

helår 2014 

Recept      

Basläkemedel 201,6 210,0 -4,0 304,8 10,8 

Sjukhusspecifika 225,4 216,1 4,3 338,1 -2,0 

Läkemedelskommittén m.m. 48,2 48,5 -0,5 72,3 -2,9 

Central periodisering* -0,7 -1,1   0 

Summa 474,5 473,4 0,2 715,2 5,9 

Rekvisition      

Slutenvård** 169,6 189,4 -10,5 269,4 37,6 

Rabatter -5,4 -26,0 -79,3 -10,0 -17,8 

Summa 164,3 -163,4 0,5 259,4           19,8 

Totalt 638,7 636,8 0,3       974,7 25,7 
* Apoteksfakturan för receptläkemedel bokförs med en månads eftersläp. Posten avser kostnadsskillnaden för augusti jämfört med juli. 
** Inklusive central budget nya dyra läkemedel. 

 

Några förklaringar till överskottet för basläkemedel är fortsatt kvalitetsarbete, beslut om 

förmånsbegränsningar fattade av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt prissänk-

ningar vid patentutgångar. Förändrad redovisningsprincip för slutenvårdsläkemedel inklu-

sive rabatter försvårar att göra prognos för helår. I dagsläget redovisas i stort sett alla kost-

nader för slutenvårdsläkemedel inklusive rabatter, nettopriser. Föregående år var det brut-

topriser.  

Verksamhetsintäkter  

Bidraget avseende den så kallade kömiljarden fördelas mellan de landsting som klarar 

minst 70 procent av tillgänglighetsmålen för besök samt operation varje månad. Ytterligare 

bidrag ges till de som klarar 80 procent.  

 

Till och med augusti har 32,5 miljoner kronor erhållits baserat på månaderna januari-juli, 

vilket är 11 miljoner högre än periodbudget. Främst beror detta på att juli gav ett bidrag på 

över 8 miljoner kronor. En årsprognos är svår att göra då bidragets storlek inte bara är be-

roende på de egna resultaten utan även hur andra landsting klarar målen. I här redovisad 

resultatprognos beräknas bidraget uppgå till cirka 43 miljoner kronor vilket är 7 miljoner 

kronor över budget. Tillgängligheten för besök har sedan i mars legat över 80 procent för 

att i juli minska till knappt 79 procent medan operation klarat 70 procentsgränsen sedan i 

februari. Även i juli hamnade operation över 70 procent vilket förklarar det stora bidraget, 

då de flesta landsting hamnade under gränsen. Augustitillgängligheten ser ut att hamna un-

der 70 procentsgränsen, både för besök och för utfall varför årsprognosen av bidraget be-

räknas bli sämre det tredje tertialet. 
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Bidraget inom sjukskrivningsmiljarden redovisas från och med 2014 som ett bidrag i verk-

samhetens nettokostnad. Bidraget beräknas för 2014 bli cirka 30 miljoner kronor. Då ingår 

7 miljoner kronor, som redan erhållits avseende 2013. Detta är i nivå med budgeten på 31 

miljoner kronor. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 7 108 miljoner kronor 2014 vilket är 28 miljoner kro-

nor bättre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) be-

dömning i augusti 2014 som innebär jämfört med aprilbedömingen en uppräkning av skat-

teintäkterna med 7 miljoner kronor..  
 

Tabell: Skatteintäkter under 2014 
  2014 

Prel. skatteintäkt år 2014   7 083 

Prognos slutavräkning 2014  32 

Justeringspost 2013  -7 

Summa  7 108 

 

Statsbidrag och utjämning 

Tabell: Statsbidrag och utjämning 
Belopp i mnkr Tertial 2  

2014 

Prognos 

2014 

Diff mot 

budget 

Bokslut 

2013 

Inkomstutjämning 919 1 379 -4 1 326 

Kostnadsutjämning -179 -269 -1 -11 

Införandebidrag 135 202 0 0 

Strukturbidrag 3 5 0 0 

Regler.bidrag/avdrag -57 -85 1 -80 

Läkemedelsbidrag 504 752 26 750 

HPV-bidrag 0 0 0 3 

Summa 1 325 1 984 21 1 988 

 

Förändringen i utjämningssystemet påbörjas 2014. Den medför minskade intäkter på drygt 

250 miljoner kronor årligen från och med 2016 då införandeperioden är över. Årets effekt 

motsvarar drygt 50 miljoner kronor.  

 

Det slöts inget avtal mellan SKL och staten avseende läkemedelsbidraget för 2012 eller 

2013 och något avtal finns inte heller för 2014. Årsprognosens bedömning på totalt 752 

miljoner kronor baseras på regeringens beslutade utbetalningsplan för januari-augusti. Då 

ingår även 5 miljoner kronor högre bidrag för 2013, än vad som beräknades i bokslutet.  

Finansnetto 

Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto på 64 miljoner kronor som för 

helår beräknas uppgå till 71 miljoner kronor. Det är 121 miljoner kronor bättre än budget, 

där 68 miljoner kronor avser lägre kostnader för värdesäkring av pensioner och 53 miljoner 

kronor avser realisationsvinster, ränteintäkter och utdelningar. 

 

I tertialets finansnetto ingår en intäkt på 7 miljoner kronor som avser återföring av tidigare 

nedskrivning av finansiella tillgångar i LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. 

Återföringen har skett då det inte längre finns skäl för nedskrivningen. 
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Utöver det redovisade finansnettot finns per 2014-08-31 orealiserade värdeökningar på 585 

miljoner kronor. 

 

Avkastning på finansiella tillgångar är till och med andra tertialet 170 miljoner kronor vil-

ket tillsammans med årets orealiserade värdeökningar motsvarar en avkastning och vär-

destegring på åtta månader på 6,3 procent. Den prognostiserade årsavkastningen, baserad 

på finansprognosen, motsvarar 11 procent. 

 
 Egenfinansiering av investeringar 
 

 Utfall 

Tertial 

2014:2 

Prognos 

2014 

Diff.  

mot års-  

budget 

Bokslut  

2013 

Årets resultat 454 385  271 

Avskrivningsmedel 227 346  335 

Tillförda medel 681 731 49 606 

     

Nettoinvesteringar -427 -544 96 -351 

     

Summa 254 187 145 255 

 

Årets prognostiserade resultat på 385 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 346 mil-

joner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av  investeringar på 731 miljoner kronor. 

Då investeringarna netto beräknas uppgå till 544 miljoner kronor innebär det att årets inve-

steringar finansieras med egna medel. I investeringsprognosen och även i tertialets investe-

ringar ingår köp av tåg från JLT AB för 180 miljoner kronor, med ett investeringsbidrag 

från Trafikverket på 56 miljoner kronor.  

 

Likviditeten vid årets slut beräknas uppgå till 5 663 miljoner kronor, vilket är en ökning 

under året med 450 miljoner kronor. Ökningen består, utöver egenfinansieringen enligt ta-

bellen ovan, av pensionsavsättning på 80 miljoner kronor samt rörelsekapitalökning inklu-

sive inbetalning av långfristiga fordringar och finansiella anläggningstillgångar på 180 mil-

joner kronor. 

 

Ekonomisk ställning 
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 385 miljoner kro-

nor. Den negativa soliditeten förbättras till minus 6,0 procent vilket motsvarar minus 593 

miljoner kronor. 

 

Tabell: nyckeltal 
 Prognos 

2014 

Bokslut 

2013 

Soliditet % -6,0 -10,3 

Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,7 3,3 

Redovisningsprincip 

Landstinget redovisar pensionskostnader enligt fullfonderad modell. Då delårsrapporten 

främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade jämfö-

rande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen.  
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Resultatet enligt blandmodellen 2013 visade ett underskott med 104 miljoner kronor främst 

till följd av förändring av RIPS-räntan, vilket försämrade resultatet med 310 miljoner kro-

nor. Blandmodellens prognostiserade resultat 2014 visar på ett överskott på 260 miljoner 

kronor. Underskottet beräknas därmed kunna återställas.  

 

Åren 2013-2016 påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och den 

så kallade bromseffekten. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella kostna-

der som ett genomsnitt för dessa år, i enlighet med beslut i budget.  

 

Redovisningsprincip för slutenvårdsläkemedel har förändrats till att nu nettoredovisas in-

klusive rabatter mot tidigare bruttopriser. Se tabell sidan 23. Två anledningar till detta är 

att den verkliga kostnaden bokförs i rätt månad samt minskad administration kring hante-

ring av att få in rabatter i efterhand från leverantörer.  

 

 

Bilagor:  Driftredovisning 

           Balansräkning 

  Resultaträkning 

Systemmätetal 
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DRIFTREDOVISNING VERSION 2014-09-19

Utfall tert 2 Budget Prognos Avvikelse Bokslut

2014 2014 2014 mot Budget 2013

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Primärvård 1 051,1 1 584,3 1 618,2 -33,9 1 559,3

Specialiserad somatisk vård 3 104,6 4 615,7 4 723,4 -107,7 4 569,9

Specialiserad psykiatrisk vård 483,3 733,9 745,0 -11,1 690,7

Övrig hälso- och sjukvård

Ambulans- och sjuktransporter 107,0 135,3 155,4 -20,1 151,2

Sjukresor 41,3 65,9 65,9 0,0 58,7

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet 68,8 107,9 107,5 0,4 109,2

varav handikapp hjälpmedel 42,8 68,4 64,8 3,6 67,2

varav bidrag till handikapporganisationer m fl 3,0 4,5 4,5 0,0 4,6

varav ortopedteknisk verksamhet 23,0 35,0 38,2 -3,2 37,5

Social verksamhet 0,7 0,8 0,8 0,0 1,1

Folkhälsofrågor 8,2 5,6 11,7 -6,0 34,2

varav samhällsmedicin och folkhälsoarbete -1,0 -8,3 -2,3 -6,0 20,9

varav bidrag inom folkhälsoområdet 9,2 13,9 13,9 0,0 13,3

FoU avseende hälso- och sjukvård 54,2 77,5 78,8 -1,3 5,0

Övrigt 38,4 64,1 73,1 -8,9 130,2

varav smittskyddsverksamhet 19,6 30,0 30,0 0,0 29,5

Summa övrig hälso- och sjukvård 318,4 457,1 493,1 -36,0 489,6

Tandvård

Allmäntandvård vuxna 2,8 6,9 6,1 0,8 1,5

Tandvård för patienter med särskilda behov 14,6 35,0 23,5 11,5 22,6

Allmäntandvård barn och ungdomar 64,9 97,9 95,2 2,7 104,4

Specialisttandvård 57,0 106,3 98,5 7,8 93,0

Mervärdesskatt, tandvård -10,9 -18,0 -18,0 0,0 -19,0

Summa tandvård 128,5 228,1 205,3 22,8 202,5

Andel av övriga gemensamma kostnader -84,1 10,1 -44,2 54,4 -125,5

Andel av politisk verksamhet och central administration 115,9 183,5 188,1 -4,6 201,0

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 5 117,7 7 812,7 7 928,8 -116,0 7 587,4
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REGIONAL UTVECKLING

Utbildning

Folkhögskoleverksamhet 21,1 34,8 34,1 0,7 34,0

Högskoleverksamhet 1,2 1,8 1,8 0,0 1,8

Gymnasieverksamhet -0,7 0,6 0,6 0,0 0,6

Summa utbildning 21,6 37,1 36,4 0,7 36,4

Kultur

Teater- och musikverksamhet 46,7 74,9 75,7 -0,8 70,7

Museiverksamhet 7,9 11,9 11,9 0,0 11,7

Övrig kulturverksamhet 26,6 42,1 41,5 0,6 40,3

Summa kultur 81,2 128,9 129,1 -0,2 122,7

Trafik och infrastruktur 426,0 622,1 636,1 -14,0 474,3

Allmän regional utveckling

Näringsliv och turism 10,6 15,9 16,5 -0,6 14,5

Interregional och internationell samverkan 1,6 2,8 2,5 0,3 2,0

Övrig allmän regional utveckling 13,9 21,3 21,1 0,2 20,4

Summa allmän regional utveckling 26,0 40,0 40,1 -0,1 36,9

Andel av övriga gemensamma kostnader -4,4 0,5 -2,3 2,9 6,6

(inklusive avsatta medel för löneavtalseffekter)

Andel av politisk verksamhet och central administration 6,1 9,7 9,9 -0,2 10,6

TOTALT  REGIONAL UTVECKLING 556,4 838,3 849,2 -10,9 674,3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 5 674,1 8 651,0 8 778,0 -127,0 8 261,8



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Landstinget totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2014-08-31 2014 2013

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 97,9 97,1 94,7

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 2 561,1 2 612,2 2 514,4

   2. Maskiner och inventarier 12xx 864,5 814,5 656,2

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 34,5 19,5 209,4

Summa Anläggningstillgångar 3 557,9 3 543,3 3 474,7

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 36,9 36,9 37,1

II. Fordringar 15xx-17xx 643,6 678,5 806,0

III. Kortfristiga placeringar 18xx 5 205,7 5 253,4 4 726,1

IV. Kassa och bank 19xx 310,6 409,9 487,1

Summa Omsättningstillgångar 6 196,8 6 378,7 6 056,4

Summa Tillgångar 9 754,8 9 922,0 9 531,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital -978,4 -978,4 -1 249,4

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 453,6 385,0 271,0

Summa Eget kapital -524,8 -593,5 -978,4

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 405,8 8 417,4 8 335,3

II. Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0 0,0

Summa Avsättningar 8 405,8 8 417,4 8 335,3

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 351,4 353,1 354,3

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 1 522,4 1 744,9 1 819,9

Summa Skulder 1 873,9 2 098,0 2 174,2

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 9 754,8 9 922,0 9 531,1

Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0 0,0

Pensionsåtagandeförändring 0,0 0,0

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.) 47,5 46,1



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall

Resultaträkning 2014T2 2014 budget 2013

Verksamhetens intäkter 1 119,4 1 706,2 1 947,6

Verksamhetens kostnader -6 567,0 -10 138,4 -9 845,1

Avskrivningar -226,5 -345,9 -335,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -5 674,1 -8 778,1 -127,1 -8 232,6

Skatteintäkter 4 738,7 7 108,1 28,1 6 573,3

Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 324,8 1 984,2 21,2 1 988,4

Res före finansnetto 389,5 314,3 -77,7 329,0

Finansiella intäkter 187,3 253,0 71,0 200,3

Finansiella kostnader -123,2 -182,3 49,7 -258,4

RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 453,6 385,0 43,0 271,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 453,6 385,0 43,0 271,0

Tertialutfall Prognosutfall Utfall

Finansiella nyckeltal 2014T2 2014 2013

Likviditet 1) 4,07 3,66 3,33

Kassalikviditet 1) 197 dgr 197 dgr 187 dgr

Soliditet  fullfondering1) -5,4% -6,0% -10,3%

Soliditet blandmodell 48,7% 47,9%

Nettokostnad/skatt o bidrag 93,6% 96,5% 96,2%

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag 7,5% 4,2% 3,2%

Nettkostnadsökning mot föregående år 6,6% 1,0%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 6,2% -0,5%

Nettkostnadsökning mot föregående år 

jämförbar 4,0%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår exkl 

växling 4,8%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår exkl 

växling och exkl skattehöjning och 

utjämningsförsämring 2,5%

Egenfinansieringsgrad investeringar 134,3% 172,6%

Rörelsekapital 1) 4 674 mkr 4 634 mkr 4 237 mkr

Rörelsekapital i förhållande till ext utgifter 44,2% 41,6%

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Rörelsekapital i förhållande till verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader



Systemmätetal, mål och resultat 2014 Delår 2
Resultatet 2014 är bättre än 2013 (+) Målet är uppfyllt

Resultatet är i nivå med 2013 (0) Målet är delvis uppfyllt

Resultatet är sämre än 2013 (-) Målet är inte uppfyllt

Måttet är nytt eller  kan ej jämföras med förra året (n)

Resursfördelningso

mråde Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat 2014-

08-31

2014/2013 

(+/0/-/n)

Måluppfyllelse 

(G/Y/R) Grönt Gult Rött

Primärvård Medborgare och 

kund

Kontakt med vårdcentralen, andel patienter som 

kommit fram på telefon samma dag 

100% 100% (0)
G

>99 - 100 %  >95 - 99 %  0 - 70 %

Primärvård Medborgare och 

kund

Väntetid till besök hos allmänläkare, andel patienter 

(kvinnor och män) som fick komma inom fem dagar

90% Totalt 92%, 

varav kvinnor 

91,4% och män 

92,2%

(-)

G

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Primärvård Process och 

produktion

Andel 40-, 50- och 60-åringar som genomgått 

hälsosamtal

50% Totalt 15,0% 

varav kvinnor 

16,8% och män 

13,3%

(+)

r

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Primärvård Process och 

produktion

Andel förstagångsföräldrar som genomgått 

hälsosamtal

50% 22,3% tom 

augusti 

(prognos över 

30%)

(+)

y

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Primärvård Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget -2,1% (-)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Specialiserad vård Medborgare och 

kund

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård, 

andel patienter (kvinnor och män) som fick komma 

inom 60 dagar (somatisk och psykiatrisk vård)

80% Totalt 78%, 

varav kvinnor 

79,6% och män 

76,4%

(-)

y

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare och 

kund

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom 

specialiserad vård, andel patienter (kvinnor och män) 

som fick en operation eller åtgärd inom 60 dagar 

80% Totalt 70%, 

varav kvinnor 

69,1% och män 

70,1%

(-)

r

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare och 

kund

Faktisk väntetid till besök inom barn- och 

ungdomspsykiatri, andel patienter (flickor och 

pojkar) som erhållit nybesök inom 30 dagar från 

remissdatum

90% Totalt 84%, 

varav kvinnor 

82,8% och män 

85,7%

(-)

y

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare och 

kund

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatri 

där utredning påbörjats inom 30 dagar från beslut

80% Totalt 79%, 

varav kvinnor 

81,8% och män 

78,2%

(-)

y

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare och 

kund

Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk 

fysiologi, andel patienter (kvinnor och män) som fick 

komma inom 30 dagar 

90% 95%, varav 

Radiologi 97% 

och klinisk 

fysiologi 71%

(0)

g

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare och 

kund

Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 timmar 

(kvinnor och män)

90% Totalt 85%, 

varav kvinnor 

83% och män 

86%

(+)

Y

>90 - 100 %  >75 - 90 %  0 - 75 %

Specialiserad vård Process och 

produktion

Ohälsotalet Ska minska bland 

både män och kvinnor

Ökning med 

0,4 dagar. 

För kvinnor var 

ökningen 0,5 

dagar och för 

män 0,3 dagar

(-)

r

Minskat för 

både män och 

kvinnor

Minskat för 

antingen män 

eller kvinnor

Inte minskat 

för varken 

män eller 

kvinnor

Specialiserad vård Process och 

produktion

Antal skador per 1000 vårddagar Minskning 10,5 

skador/1000 

vårddagar.

(0)

g

Minskning Ökning  

<10%

Ökning 

>10%

Specialiserad vård Process och 

produktion

Vårdprevention, riskbedömning kvinnor och män, 

fall, nutrition och trycksår 

Minst 80% av 

patienterna i sluten 

vård som är 65 år och 

äldre ska 

riskbedömas.

83% (+)

G

80-100% 75-79% <75%

Specialiserad vård Process och 

produktion

Rökning inför operation 100% 9% (n)
r

90-100% 70-89% <70%

Specialiserad vård Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Somatisk vård  -

2,3% och 

psykiatrisk vård 

-1,5%

(+)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Tandvård Medborgare och 

kund

Möjlighet att få tid för undersökning utan akut behov 100% 100% (+)
G

>80 - 100 % >70 - 80 % 0-70 %

Tandvård Medborgare och 

kund

Antal remisspatienter specialisttandvård, som väntat 

mer än 60 dagar

0% 411 (-)
r

0% 1-200 fler än 200 

Tandvård Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Budget i balans 

inom alla 

områden

(+)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Utbildning Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget +1,9% (+)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Kultur Medborgare och 

kund

Publik vid Smålands Musik och Teater > 120 000 helår 66 313 (-)

g

120 000 eller 

fler helår, 65 

000 eller fler 

delår 2

114 000-119 

999 helår,61 

750 - 64 999 

delår 2

<114 000 

helår,  < 61 

750 delår 2

Kultur Medborgare och 

kund

Publik Smålands Musik och Teater - produktion 

utanför Kulturhuset Spira

50 000 helår 27 237 (n)

y

50 000 eller 

fler helår, 30 

000 eller fler 

delår 2

45 000 - 49 

999 helår, 27 

000 - 29 999 

delår 2

<45 000 

helår, < 27 

000 delår 2

Kultur Medborgare och 

kund

Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom, 

Smålands Musik och Teater

450 stycken helår 280 (+)

g

450 eller fler 

helår, 250 

eller fler delår 

2

350-449 

helår, 195-

249 delår 2

<350 helår, 

mindre 

än195 delår 

2

Gränsvärden för måluppfyllelse



Resursfördelningso

mråde Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat 2014-

08-31

2014/2013 

(+/0/-/n)

Måluppfyllelse 

(G/Y/R) Grönt Gult Rött

Gränsvärden för måluppfyllelse

Kultur Medborgare och 

kund

Publik vid föreställningar riktade till barn och 

ungdom

Inget målvärde 25 338 Uppföljnings-

mått. 

Uppföljnings

mått. 

Kultur Medborgare och 

kund

Andel kommuner inom länet där det varit 

föreställningar

100% 92% (0)

g

100% helår, 

84% eller mer 

delår 2

70-99 % 

helår, 59-83 

% delår 2

<70% helår, 

<59% delår 2

Kultur Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget -0,2% (-)

y

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare och 

kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI,  allmän 

trafik - alla länsbor

60% 56 % tot varav 

57 % kvinnor 

och 54 % män

(+)

y

60% eller mer 50-59% 49% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare och 

kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän 

trafik - resenärer

72% 72 % tot varav 

72 % kvinnor 

och 73 % män

(+)

g

72% eller mer 60-71% 59% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare och 

kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - 

serviceresor

85% 82% (+)
y

85% eller mer 70-84% 69% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare och 

kund

Prisvärdhet 50% 42% (-)
y

50% eller mer 40-49% 39% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Process och 

produktion

Antal resor Resandeökning 5% 

exkl skolresor

5,60% (+)

g

Ökning med 5 

% eller mer

Ökning med 

0-4,9 %

Minskning 

av antal 

resande

Trafik och 

infrastruktur

Process och 

produktion

Antal påstigande / mil (regional trafik) 10 stycken 8,24 (+)
y

10 eller fler 8-9 0-7

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Nettokostnad Nettokostnad inom 

ram

-2,0% (-)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 %

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Kostnad / resenärkilometer (serviceresor) Inte öka mer än index 

(16,70 kr/km)

16,6 kr/km (+)

g

ökning med 

högst index

ökning med 

0-1% mer än 

index

ökning med 

2% eller mer 

över index

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Självfinansieringsgrad (allmän trafik) 45% år 2014 (50% 

över tid)

39% (-)
r

45% eller mer 44% 43% eller 

mindre

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Följsamhet till riktlinjer, Rätt klädd 100% 99% (0)
g

>95 - 100 %  >85 - 95 %  0 - 85 %

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Följsamhet till riktlinjer, basala hygienrutiner 100% 91% (+)
g

>85 - 100 %  >80 - 85 %  0 - 80 %

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt 

nationella miljöbilsdefinitionen

85 % 2016 76% (n)
g

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Andelen materialåtervunnet avfall av totala 

mängden, inklusive organiskt avfall

65 % 2016, 52 % 

2014

45% (n)
r

≥ 52% 43-51% <43%

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Minskning av den totala energianvändningen Minska med 27 % 

från 2013 till 2016, 

Minska med 21,7 % 

2014

21,7% (+)

g

Minka med 

21,7% eller 

mer (engergi-

användning på 

182 kWh/m2 

eller mindre)

183-186 

kWh/m2

187 kWh/m2 

eller mer

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala 

livsmedelskostnaden

30 % 2016 34% (+)
g

30% eller mer 25-29% <25%

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga 

ämnen i varor i prioriterade upphandlingar

100 % av prioriterade 

upphandlingar

10 st och 100 

% av de 

prioroiterade

(n)

g

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för 

leverantörer (nationell uppföljning)

100 % av prioriterade 

upphandlingar

8 st nationella 

upphandlingar 

där vi deltar, 

dvs 100 %

(n)

g

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Process och 

produktion

Avtalstrohet 90% 92% (0)
g

>90 - 100 %  >80 - 90 %  <80 %

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Medarbetare Medarbetarsamtal 90% 81 % tot varav 

82 % kvinnor 

och 79 % män

(-)

y

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Medarbetare Sjukfrånvaro <=3,5%, Kvinnor 

<=3,7%, Män 

<=2,3%

4,0 % tot varav 

4,4 % kvinnor 

och 2,4 % män

(-)

r

<=3,5 %, För 

kvinnor 

<=3,7%, För 

män <=2,3%

Når ej målet, 

men högst 

3,6 %, För 

kvinnor 

högst 3,8%, 

för män 

högst 2,4%

Högre än 3,6 

%, För 

kvinnor 

högre än 

3,8%, för 

män högre än 

2,4%
Verksamhetsgemens

amma mätetal

Medarbetare Sjukfrånvaro Kvinnor <=3,7% 4,4% (-)

r

För kvinnor 

<=3,7%

Når ej målet, 

men högst 

3,8%

Högre än 

3,8%

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Medarbetare Sjukfrånvaro Män <=2,3% 2,4% (0)

y

<=2,3% Når ej målet, 

men högst 

2,4%

Högre än 

2,4%

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Medarbetare Frisknärvaro >66% 66,1 % tot 

varav 63,5 % 

kvinnor och 

76,9 % män

(+)

g

Över 66 % Når ej målet, 

men lägst 64 

%

Under 64 %

Verksamhetsgemens

amma mätetal

Medarbetare Kompetensutvecklingsplan 90% 73 % tot varav 

74 % kvinnor 

och 72 % män

(-)

r

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%

Mätetal som 

redovisas per 

förvaltning

Medarbetare Begränsa beroendet av bemanningsföretag Halvering av kostnad i 

förhållande till år 2011

Har ökat med 

cirka 13 mnkr 

jämfört med 

2011

(-)

r

Målet nått Minskning 

jämfört med 

2011 men ej 

nått målet

Högre 

jämfört med 

2011



Systemmätetal, mål och resultat Delår 2

MÅLUPPFYLLELSE
2014 Andel

Antal mål som är uppfyllda 23 46,0%

Antal mål som är delvis uppfyllda 13 26,0% 72%

Antal mål som är inte uppfyllda 14 28,0%

S:a Antal mål som kunnat mätas 50

Antal mål som inte kunnat mätas 0

Totalt antal mål 50

Förändringar av resultat mellan 2014 och 2013 Antal mål Andel av måtten

Resultat är bättre än 2013 (+) 19 43,2%

Resultat är i nivå med 2013 (0) 7 15,9% 59%

Resultat är sämre än 2013 (-) 18 40,9%

Antal resultat som kan jämföras 44

Mått som är nya eller som ej kan jämföras (n) 6

50
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Landstingsrevisionen  

 

 

Landstingsfullmäktige 

Delårsrapport 2014:2 - bedömning av om 
resultatet är förenligt med de mål 
landstingsfullmäktige beslutat om 

Inledning 
Revisorerna ska, enligt kommunallagen, bedöma om resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål som landstingsfullmäktige beslutat om. Revisorernas 

skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling 

av denna. 

 

Underlaget för revisorernas bedömning är den granskning av delårsrapport 

2014:2, som genomförts av sakkunnigt biträde. Resultat av granskningen framgår 

av bifogad revisionsrapport.  

 

Granskningen av delårsrapporten är översiktlig och inriktad på att ge ett underlag 

för bedömningen av om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

landstingsfullmäktige beslutat om. Syftet är även att bedöma om delårsrapporten 

överensstämmer med anvisningarna i lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningsrapporten 

med missiv har överlämnats till landstingsstyrelsen. 

 

Revisorernas bedömning 
Revisorernas bedömning är att måluppfyllelsen för de finansiella målen är 

förenlig med de finansiella mål fullmäktige fastställt i budgeten för år 2014. 

Revisorernas bedömning är att målen bör kunna nås vid årets slut, om inga 

väsentliga avvikelser finns i utfallet för helåret, jämfört med den prognos som 

lämnats i delårsrapporten.  

 



 

SKRIVELSE  

2014-10-14 LJR2014/24 

 
 

 

Vad gäller verksamhetsmålen konstaterar revisorerna att delårsrapporten inte 

innehåller någon samlad prognos eller bedömning över måluppfyllelsen vid 

helårets slut. 

 

Enligt prognosen i delårsrapporten kommer målet att nettokostnaden per 

verksamhetsområde inte ska överstiga budgeten, inte att uppnås för flera av 

verksamheterna. Revisorerna delar denna bedömning. Revisorerna poängterar 

därför, liksom tidigare år, vikten av att styrelsen fortsätter att vidta åtgärder för att 

anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Detta för att de finansiella 

målen ska kunna uppnås även i ett längre perspektiv. 

 

Revisorernas övergripande bedömning är att måluppfyllelsen för övriga 

verksamhetsmål, som redovisas delårsrapporten, i stort sett är förenlig med de 

verksamhetsmål fullmäktige fastställt i budgeten för år 2014. Revisorerna grundar 

sin bedömning på att 72 procent av det totala antalet redovisade verksamhetsmål, 

efter åtta månader, är helt eller delvis uppfyllda. 

 

Drygt ett tjugotal mål/systemmätetal redovisas inte i delårsrapporten, utan 

kommer att redovisas först i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för dessa mål kan 

revisorerna därför inte uttala sig om. Ett fåtal mål saknar gränsvärden för när 

målet är helt eller delvis uppfyllt, vilket är en förutsättning för att bedöma 

måluppfyllelsen. 

 

I likhet med tidigare år konstaterar revisorerna att redovisningen av 

måluppfyllelsen sker på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Redovisningen i 

tabellform ger en bra överblick över mål och måluppfyllelse. 

 

 

 

För landstingets revisorer 

 

 

Doris Johansson 

Ordförande 

Arnold Carlzon 

vice ordförande 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 127-147 

Tid: 2014-10-21, kl: 13:00-15:45 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 132 

Dnr 

LJ2014/ 

612 

Delårsrapport 2014:2 

Redovisning av landstingsdirektör och ekonomidirektör av 

delårsrapport 2014:2. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

  

att delårsrapport 2014:2 godkänns.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Malin Wengholm   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   




