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Grundläggande värderingar 
 

Kundorientering 
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för – 
kunderna. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och 
förväntningar ska vara vägledande för organisationen, dess medarbetare och verksamhet. 
 

Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter kunden 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. 
 



Förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013–2014. Landstingsstyrelsen 7 november 2011 3

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 kunder 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 kunderna. Processorientering 
stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för 
kundorienterad 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 kunder och leverantörer ska engageras. 
 

Ständiga förbättringar 
Konkurrenskraft 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 kundernas 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 
tillfredställa sina kunder. 
 

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 kunder, 
leverantörer, partners, ägare och huvudmän. 
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1. För ett bra liv i ett attraktivt län  
 
Budget 2012 och flerårsplanen för åren 2013–2014 har inriktningen att förverkliga Landstingets vision För 
ett bra liv i ett attraktivt län. Landstingets verksamhet består av två områden – hälso- och sjukvård och 
regional utveckling. Båda områdena har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, liksom för 
länets attraktivitet och utveckling. Inom hela Landstinget arbetar vi för en väl fungerande verksamhet , som 
samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i medborgarnas behov. 
 
Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, utbyggd infrastruktur, 
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturliv är attraktivt och skapar förutsättningar för god hälsa och 
ett bra liv. Det får människor att söka sig till länet för arbete och utbildning och det får dem att stanna. 
Landstinget stöder aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. 
 
Landstinget arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa 
möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska 
genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Frågor om 
levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på patienten. 
 
Behov av och efterfrågan på Landstingets hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 
behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till 
större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir 
allt äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan förebyggande åtgärder och 
minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska sjuklighet och därmed frigöra resurser. Därför finns det 
starka skäl att arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. 
En förutsättning för att lyckas är att vården ges i nära samverkan med patienten och närstående. 
 
För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför Landstingets direkta verksamhet. 
De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter och organisationer. Inte minst 
förtjänar de ideella insatserna i det civila samhället att uppmärksammas. Det är också angeläget att 
Landstinget står för ett starkt engagemang i frågor som handlar om demokrati, politik och politikens 
arbetsformer. Att öka människors delaktighet i samhällslivet är viktigt, inte bara ur demokratisk synvinkel 
utan också ur ett folkhälsoperspektiv. För att kunna fånga upp allmänhetens synpunkter och skapa 
engagemang för demokratifrågorna utvecklas nya arenor och mötesplatser för dialog, till exempel 
medborgarpaneler och via sociala medier. Insatser riktade till ungdomar är särskilt angelägna. 

Övergripande ledningssystem 
Utgångspunkten för Landstingets styrning är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt 
garanterar verksamheten utan skattehöjning. Genom god hushållning av offentliga medel skapas värde för 
medborgarna.  
 
Budgeten och flerårsplanen är Landstingets viktigaste styrdokument. I budgeten formuleras vision, 
värderingar och övergripande strategiska mål. Inom Landstingets olika verksamhetsområden formuleras 
sedan mål, framgångsfaktorer och mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och utveckling. Målen ska 
vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. 
 
Budgeten för 2012 och flerårsplanen för 2013–2014 redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard 
(BSC). Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras 
och följs ur fem perspektiv: medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, 
medarbetare samt ekonomi. 
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Bilden Landstinget i Jönköpings län som system (Figur 2, sidan 14) visar att viktiga delar i ledning, 
samordning och utveckling förutom beslut och ledning är invånarinflytande, omvärldsbevakning, 
systematiskt förbättringsarbete och resultatuppföljning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Styrmodellen Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling. 
Resultaten följs kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning. Utifrån 
resultatanalysen formuleras handlingsplaner för förbättringar och eventuella behov av resursförändringar. 
Se Bilaga 6: Styrprocessen – årscykel. 
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Övergripande strategiska mål 
Ändamålet med Landstingets verksamhet bestäms ytterst utifrån demokratiska beslut om vilka behov som 
ska tillgodoses och de mål som sätts för dessa. Landstingets övergripande strategiska mål ska ge länets 
invånare förutsättningar för ett bra liv i ett attraktivt län. Verksamhetens effektivitet ska värderas utifrån hur 
väl målen nås, det vill säga det värde som skapas för medborgarna, i förhållande till insatta resurser. De fem 
första målen nedan avser en ändamålsenlig verksamhet och det sjätte vilket finansiellt mål som ska nås för 
att verksamheten ska tryggas på lång sikt. 
 
De övergripande strategiska målen ligger till grund för strategiska målen inom verksamheternas olika 
perspektiv. De strategiska målen sätts vanligen högt för att stimulera  till förnyelse och förbättring av 
arbetssätt, vilket gör att full måluppfyllelse för varje enskilt mål inte kan förväntas. Måluppfyllelsen följs 
noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. 

Bra folkhälsa 
Landstinget ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa och 
livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete ska bedrivas i samarbete med berörda aktörer. 

God vård 
Landstingets hälso- och sjukvård och tandvård ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra 
bemötande, efter var och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. 
Antalet misstag, brister och fel i Landstingets tjänster ska minimeras. Det leder till en pålitlig och säker vård 
med bästa möjliga kliniska resultat. 

Regional utveckling 
Landstinget ska medverka till ett län med bra miljö, goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, 
utbyggd infrastruktur och rikt kulturliv. 

Kostnadseffektivitet 
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Riksdagen har beslutat om en 
”kostnadseffektivitetsprincip”. Den innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder ska en rimlig 
relation mellan kostnader och effekt eftersträvas, mätt som värde för medborgarna i form av förbättrad hälsa 
och höjd livskvalitet. 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 
Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemensam systemförståelse, för att möjliggöra bästa möjliga resultat 
i en allt mer komplex verksamhet. Arbetet med att förbättra och förnya processer och arbetssätt stimuleras, 
för en effektiv och uthållig verksamhet. 

Långsiktig och uthållig finansiering 
För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering utan skattehöjning, ska årligen ett resultat nås, som 
innebär att nödvändiga investeringar kan finansieras med egna medel. Dessutom ska det finnas utrymme för 
ett visst sparande för pensioner som tjänats in före 1998. 
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2. Planeringsförutsättningar och landstingsgemensamma 
inriktningar 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Utgångspunkterna för Landstingets verksamhet är visionen om Ett bra liv i ett attraktivt län samt individens 
behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa.. 
 
Landstinget i Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen som omfattar 13 kommuner. 
Den 31 december 2010 hade länet 336 866 invånare – en ökning med 822 invånare jämfört med 2009. 
Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 5 327 personer. Framförallt ökar befolkningen i 
den norra länsdelen.  
 
Av länets folkmängd hade 16,6 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda 
föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för riket är 19,1 procent. Spridningen i länet är relativt stor. Habo 
har lägst andel invånare med utländsk bakgrund (7,3 procent) och Gnosjö högst (26,4 procent). Se Tabell 1: 
 
Tabell 1: Folkmängd 31 december 2010 
Län, kommun 
sjukvårdsområde 

Totalt Kvinnor Män Utländsk 
bakgrund 

Andel 
kvinnor 

Andel män Andel med 
utländsk 

bakgrund 

Aneby 6 393 3 112 3 281 592 48,7 51,3 9,3 
Eksjö 16 244 8 148 8 096 1 556 50,2 49,8 9,6 
Nässjö 29 339 14 631 14 708 3 973 49,9 50,1 13,5 
Sävsjö 10 830 5 340 5 490 1 418 49,3 50,7 13,1 
Tranås 18 119 9 084 9 035 2 099 50,1 49,9 11,6 
Vetlanda 26 304 12 961 13 343 3 229 49,3 50,7 12,3 
Höglandets 
sjukvårdsområde 107 229 53 276 53 953 12 867 49,7 50,3 12,0 

Gislaved 29 111 14 405 14 706 6 687 49,5 50,5 23,0 
Gnosjö 9 546 4 646 4 900 2 520 48,7 51,3 26,4 
Vaggeryd 12 991 6 457 6 534 2 231 49,7 50,3 17,2 
Värnamo 32 833 16 463 16 370 6 826 50,1 49,9 20,8 
Värnamo 
sjukvårdsområde 84 481 41 971 42 510 18 264 49,7 50,3 21,6 

Habo 10 741 5 321 5 420 782 49,5 50,5 7,3 
Mullsjö 7 033 3 505 3 528 691 49,8 50,2 9,8 
Jönköping 127 382 64 506 62 876 23 368 50,6 49,4 18,3 
Jönköpings 
sjukvårdsområde 145 156 73 332 71 824 24 841 50,5 49,5 17,1 

Jönköpings län 336 866 168 579 168 287 55 972 50,0 50,0 16,6 
Riket 9 415 570 4 725 326 4 690 244 1 797 889 50,2 49,8 19,1 
 
Källa: SCB:s befolkningsstatistik 
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Medellivslängden i länet är något högre än riket i övrigt. Högst medellivslängd har kvinnor i Gnosjö 
kommun (85,58) och lägst medellivslängd har män i Aneby  kommun (77,39). Se Tabell 2. 
 
Tabell 2: Medellivslängd (2006–2010) 
 
   
 Män Kvinnor 
Aneby 77.39 82.43 
Gnosjö 79.39 85.58 
Mullsjö 79.94 83.06 
Habo 79.96 84.25 
Gislaved 78.27 83.67 
Vaggeryd 80.01 83.48 
Jönköping 79.93 83.52 
Nässjö 79.23 83.42 
Värnamo 79.35 83.73 
Sävsjö 78.99 82.99 
Vetlanda 79.43 82.40 
Eksjö 80.08 82.78 
Tranås 79.43 83.04 
Jönköpings län 79.52 83.40 
Riket 79,13 83,19 
 
Källa: SCB, Återstående medellivslängd för 0-åringar 2006–2010 
 
Utvecklingen av antalet invånare och befolkningens struktur, exempelvis gällande ålder, har betydelse för 
behov och efterfrågan av Landstingets service. Jämfört med riket har länet en högre andel barn, ungdomar 
och äldre. Höglandskommunerna har högst andel äldre i länet och Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner 
har tillsammans lägst andel. Se Tabell 3. 
 
Tabell 3: Åldersfördelning i procent, Jönköpings län 31 december 2010 
Kommun, 
sjukvårdsområde, 
län, riket 

 
Invånare totalt 

 
Ålder 

0–6 7–17 18–24 25–44 45–64 65–79 80+ 
Aneby 6 393 6,9 12,6 10,0 20,8 29,3 14,3 6,0 
Eksjö 16 244 6,7 12,0 8,9 21,5 27,9 15,5 7,5 
Nässjö 29 339 7,5 13,2 9,3 22,7 26,3 13,9 7,1 
Sävsjö 10 830 7,6 13,5 9,2 21,5 26,6 14,7 6,9 
Tranås 18 119 7,6 12,9 9,4 22,7 24,5 15,7 7,1 
Vetlanda 26 304 7,5 13,1 8,7 22,2 26,9 15,1 6,5 
Höglandets 
sjukvårdsområde 

107 229 7,4 13,0 9,2 22,1 26,6 14,8 6,9 

Gislaved 29 111 7,9 14,1 9,2 23,9 26,5 12,8 5,5 
Gnosjö 9 546 7,7 14,3 9,5 24,3 27,2 11,9 5,2 
Vaggeryd 12 991 8,9 13,4 8,9 24,2 25,8 13,0 5,8 
Värnamo 32 833 7,9 13,2 8,9 23,6 26,5 13,6 6,2 
Värnamo 
sjukvårdsområde 

84 481 8,0 13,7 9,1 23,9 26,5 13,1 5,8 

Habo 10 741 11,5 14,6 7,8 26,0 24,8 11,8 3,5 
Jönköping 127 382 8,5 12,2 11,3 26,3 23,6 12,6 5,5 
Mullsjö 7 033 8,5 13,9 8,8 22,6 27,0 14,1 5,2 
Jönköpings 
sjukvårdsområde 

145 156 8,7 12,4 11,0 26,1 23,9 12,6 5,3 

Jönköpings län 336 866 8,1 12,9 9,9 24,3 25,4 13,4 6,0 
Riket 9 415 570 8,2 12,2 9,5 26,0 25,6 13,2 5,3 
 
Källa: SCB:s befolkningsstatistik 
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Arbetslöshet 
Arbetslösheten i länet är lägre än i riket. 2010 hade Jönköpings län en arbetslöshet på 6,1 procent vilket 
innebär fjärde plats i riket där motsvarande siffra var 6,9 procent. För ungdomarna var arbetslösheten 
betydligt högre även om länets ungdomsarbetslöshet är lägre än rikets. 2010 uppgick arbetslösheten i 
åldersgruppen 18-24 år till 10,5 procent vilket gör att Jönköpings län placerar sig på nionde plats i riket som 
hade 11,0 procents arbetslöshet.  I maj 2011 hade arbetslösheten i länet 7,1 procent för åldersgruppen 18–24 
år. Se Figur 1. 
 
I maj 2011 hade Gislaved den högsta arbetslösheten för åldersgruppen 16–64 år med 6,6 procent. Lägst 
arbetslöshet hade Habo med 3,4 procent. Ungdomsarbetslösheten var i maj 2011 högst i Tranås med 11,2 
procent och lägst i Jönköping med 5,0 procent. Se Tabell 4.  
 
Enligt den prognos som Arbetsförmedlingen redovisat i juni 2011 har arbetsmarknaden i Jönköpings län 
återhämtat sig överraskande snabbt och konjunkturen väntas fortsätta att förstärkas. Efterfrågan på 
arbetskraft ökar, antalet nyinskrivna arbetslösa minskar och antalet öppet arbetslösa och sökande i program 
med aktivitetsstöd minskar. 
 
Figur 1: Arbetslöshet – andel av befolkning 16–64 år samt andel av befolkning 18–24 år 
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Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2004–2010 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik maj 2011 
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Tabell 4: Andel arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 16-64 
år samt 18–24 år i maj 2011 
De fyra kommuner som har lägst arbetslöshet är grönmarkerade, de fyra med högst arbetslöshet är 
rödmarkerade och de fem mellersta har markerats med gult. 
 
Riket, län, 
kommun 

16-64 
år 

18-24 
år 

Kommun     
Aneby 4,9 8,6 
Gnosjö 5,9 8,8 
Mullsjö 4,4 8,3 
Habo 3,4 6,8 
Gislaved 6,6 10,2 
Vaggeryd 4,6 7,0 
Jönköping 4,4 5,0 
Nässjö 5,8 8,9 
Värnamo 5,5 9,9 
Sävsjö 4,3 5,7 
Vetlanda 4,1 7,2 
Eksjö 4,3 8,1 
Tranås 5,9 11,2 
Jönköpings län 4,9 7,1 
Riket 5,9 8,5 

 
Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik maj 2011 

Befolkningens hälsa 
Människor vill och kan ta ansvar för sin egen hälsa. Invånarnas önskan om att påverka sin vård och 
behandling väntas öka. Invånarna vill också fatta självständiga beslut om var, när och av vem vård och 
behandling ska utföras – liksom om dess innehåll och utformning. För att stärka patientens ställning är det 
viktigt att vården har god tillgänglighet, erbjuds på nära håll och med valmöjlighet. 
För en god planering av Landstingets verksamhet krävs kunskap om befolkningsutvecklingen samt 
befolkningens hälsa och ohälsa. I införandet av vårdval lyftes betydelsen av att möta invånarnas specifika 
behov på varje vårdcentral fram, vilket understryker behovet att planera utifrån lokala behov. För att lyckas 
med detta behövs en beskrivning av populationsmått som folkhälsa, ohälsotal och mortalitet för länets 
befolkning – både i sin helhet och fördelad på olika grupper, avseende till exempel ålder, socioekonomiska 
faktorer, livsstil och kronisk sjukdom.  
 
Den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor genomförs årligen nationellt och är ett viktigt 
underlag för planering. Under 2009 deltog Landstinget med ett utökat urval, så att resultatet kan bearbetas på 
kommunnivå. I följande tabell ges exempel på olika hälso- och ohälsotal. Några är hämtade från enkäten, 
medan andra är hämtade från SCB, Försäkringskassan, Folktandvården samt den så kallade folkhälsoatlasen. 
Se Tabell 5.. 
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Tabell 5: Exempel på hälso/ohälsotal som underlag för planering av verksamhet i länets kommuner 
Kommun CNI  

Augusti 
2011 

Ohälsotal 
Juni 
2011 

kvinnor 
(dagar) 

Ohälsotal 
Juni 2011 

män 
dagar 

Andel 
kariesfria 

19- 
åringar  

2010 
% 

Andel 4-
åringar 

med ISO-
BMI>25 

Barn födda 
2004–2006 

% 

Andel 
rökare 

av 
gravida 
2009 % 

Antal per 
1000 med 

låg 
födelsevikt 
2007–2009 

Andel som 
angett bra 

eller 
mycket bra 

upplevd 
hälsa 

(K/M) 2009 
% 

Andel som 
har riskabel 

alkohol-
konsumtion 
(K/M) 2009 

% 

Jönköping 1,05 33,6 23,1 31-56 13 5,3 30,7 70/74 10/19 
Habo 0,79 32,1 18,0 Saknas 14 8,1 29,1 74/76 6/12 

Mullsjö 0,93 42,1 25,3 33 17 6,5 21,1 70/79 6/14 
Tranås 1,03 40,5 26,5 42 14 7,5 26,8 68/70 12/16 
Aneby 0,97 38,2 25,7 54 20 13,8 16,3 68/74 8/11 
Eksjö 0,91 41,1 25,2 47-56 13 7,6 32,4 68/71 5/15 

Nässjö 1,05 35,8 26,6 37-65 12 10,4 35,3 66/71 7/16 
Sävsjö 1,02 34,6 25,1 47 14 4,2 44,9 63/77 5/11 

Vetlanda 0,95 37,2 22,7 38 18 7,1 33,9 72/73 9/14 
Gislaved 1,04 34,5 21,1 39-45 17 12,2 37,2 64/75 5/18 

Gnosjö 1,16 31,5 20,0 31 17 10,7 37,7 70/85 7/17 
Vaggeryd 1,00 30,9 20,3 39 11 7,5 33,4 65/81 8/18 
Värnamo 0,98 26,6 20,5 28-44 14 7,5 28,1 72/76 5/8 

Länet - 34,3 23,0 45 14 7,2 31,7 69/74 8/16 
Riket - 33,7 23,4 -  - 6,8 31,2 69/73 10/18  

 
CNI (Care Need Index) är ett index från SCB utifrån socioekonomiska faktorer (ensamboende äldre än 65 
år, arbetslöshet, ensamstående förälder, lågutbildad, barn yngre än fem år, flyttningar senaste året). Det är ett 
sammanfattande mått för olika bakgrundsvariabler som erfarenhetsmässigt har betydelse för hälsoläget. 
Ersättningen till primärvården regleras delvis av CNI, varvid större ersättning utgår för områden med högt 
CNI. 
 
Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på antalet utbetalda nettodagar under en 12-månadersperiod med 
sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år.  
Tabellens ohälsotal beskriver i vilken utsträckning länets invånare erhåller pengar från 
sjukförsäkringssystemet. Jönköpings län har det senaste decenniet haft lägre ohälsotal än riket. Ett flertal 
faktorer förklarar detta samband, bland annat Landstingets systematiska arbete med rehabilitering för 
långtidssjukskrivna. Skillnaden har dock minskat och i juni 2011 var ohälsotalet för kvinnor högre för länet 
än i riket medan männens ohälsotal fortfarande var lägre än rikets. Värt att uppmärksammas är att 
kvinnornas ohälsotal är betydligt högre än männens samt att skillnaderna mellan könen är större i 
Jönköpings län är i riket. 
 
Andelen kariesfria 19-åringar beskriver resultatet av tandvårdens preventiva arbete för att undvika karies hos 
barn och ungdomar. Detta arbete sker i samverkan med de aktörer som träffar barn och ungdomar under 
uppväxten, till exempel förskola och skola. Arbetet har varit framgångsrikt och andelen kariesfria har 
successivt ökat; mellan 2009 och 2010 från 41 till 45 procent. Samtidigt kan noteras att andelen som är 
kariesfria varierar mellan klinikernas upptagningsområden, vilket framgår av redovisade intervall. 
 
Andelen barn med fetma är en angelägen folkhälsofråga som Landstinget har arbetat systematiskt med under 
flera år, i samverkan med andra aktörer. En mindre minskning av andel överviktiga fyraåringar kan noteras 
från föregående mättillfälle. 
 
Rökning under graviditeten utsätter fostret för risker. Länet har en högre andel rökare än riket i övrigt. 
Uppgifterna från varje kommun varierar kraftigt mellan åren, vilket tyder på en stor slumpvariation. De får 
därför mer betraktas som exempel på ohälsotal och som måste bearbetas ytterligare innan de kan användas i 
planeringssammanhang. 
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Låg födelsevikt kan förklaras av flera faktorer, exempelvis moderns ålder, rök- och alkoholvanor och sociala 
situation. Landstinget gör preventiva insatser inom kvinnohälsovården. 
 
Uppgifterna om den upplevda hälsan är hämtade från den nationella folkhälsoenkäten. Resultatet för varje 
kommun måste tolkas med försiktighet på grund av bortfall i enkätsvaren. Resultatet för länet är i nivå med 
föregående undersökning. 
 
Uppgifterna om alkoholvanor är hämtade från samma enkät och ska således också tolkas med försiktighet. 
Länet har även vid denna mätning något bättre värden än riket i övrigt. 

Perspektiv: Process och produktion 
All verksamhet i Jönköpings län ska skapa värde och landstingets mål ska nås med lägsta möjliga 
resursinsats. Vi fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete, genom en kontinuerlig 
utveckling av processer och arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat,  behöver det finnas en gemensam 
bild av hur systemet fungerar. 
 
Bilden Landstinget i Jönköpings län som system (Figur 2 på sidan 14) visar sambandet mellan de olika 
delarna i systemet. I mitten beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov. Överst finns 
pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns processer som behövs 
för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är inte självklar; 
verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Landstingsgemensamma inriktningar för 
stödprocesserna beskrivs nedan. 

Inriktning för stöd- och serviceverksamheter 
En betydande andel, cirka 30 procent, av Landstingets samlade verksamhet är olika typer av stöd- och 
servicefunktioner, som 

• inköp och upphandling 
• materialförsörjning 
• transporter 
• administration  
• information och kommunikation 
• hjälpmedelsservice 
• IT och telefoni 
• städ 
• vaktmästeri 
• kost 
• lokaler 
• medicinsk service. 

 
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att på olika sätt stödja och utveckla verksamheten på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
 
För att skapa utrymme för utveckling av välfärden, krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder 
ständigt prövar möjligheter till effektivisering. 
 
Landstinget har under en längre tid använt köp- och säljsystem inom områdena IT, materialförsörjning och 
lokalförsörjning för att skapa kostnadsmedvetande och initiera effektiviseringar. Det har visat sig vara 
framgångsrikt. Även serviceverksamheter med mer eller mindre renodlade köp- och säljsystem inom 
förvaltningarnas nuvarande organisation, bedöms ha haft positiva effekter. 
 
Serviceverksamheterna ska utvecklas ytterligare. Viktiga områden är ökad samverkan samt mer likartad 
kostnads- och prestationsredovisning. 
 
Om effektiviteten i Landstingets service inte bedöms vara konkurrenskraftig, ska verksamheten upphandlas. 
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Införandet av vårdval 2010 innebar stora förändringar i arbetssätt avseende så väl administration, 
resursfördelning som uppföljning. Med hjälp av de erfarenheter som gjorts ska arbetssätt fortsätta utvecklas 
och också prövas för användning inom andra områden, till exempel investeringar och hyreskostnader. 
 
Kommunikation som verktyg för måluppfyllnad 
Utifrån planeringsförutsättningarna kan vi identifiera samhällstrender som till exempel livsstilssjukdomar, 
allt fler äldre och välinformerade invånare . Nya utmaningar ställer nya krav på vår  kommunikation. Vi 
behöver utveckla befintliga kontaktytor – och hitta nya – kommunikationskanaler för att nå våra mål och 
skapa värde för invånarna. 
 
Vikten av samverkan genomsyrar hela budgeten och är en av våra grundläggande värderingar. Samverkan 
sker i många former både internt inom Landstinget, med kommuner, region och på nationell nivå. 
Samverkan kräver fungerande strukturer och plattformar för kommunikation. 
 
En tillgänglig, stabil och säker IT-infrastruktur skapar goda grundförutsättningar för en ändamålsenlig 
informationsförsörjning i Landstingets verksamheter. 
 
Landstingets risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under planperioden. 
 
Inköp och upphandling 
En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. 
Förutom bra kvalitet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till miljömål samt sociala och 
etiska krav. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att 
minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat produktsortiment fortsätta samt det elektroniska 
stödet i upphandling och i processen från beställning till betalning utvecklas. 
Upphandling skapar förutsättningar, beteende skapar resultat och för att säkerställa ett beteende som frigör 
pengar till Landstingets verksamheter är Landstingets mål för 2011 att 90 procent av alla inköp ska göras 
utifrån av Landstinget tecknade avtal. 

Strategiskt mål 
 
Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat  

Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 
inköpsavdelning 

90% av alla inköp  
 

 Nytt mätetal 2011 

 
Lokalförsörjning 
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna drivas på 
ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. Andra 
viktiga områden är att Landstingets lokaler är tillgängliga för alla och att satsningen på energisparåtgärder 
fortsätter. För att förbättra tillgängligheten till Landstingets lokaler för personer med funktionsnedsättning 
anvisas en ram på 10 miljoner kronor för 2012. 
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Figur 2: Landstinget i Jönköpings län som system 
 

 

 

Miljö 
Landstingets miljöarbete styrs av Landstingets miljöprogram. Det är fastställt av landstingsfullmäktige och 
innehåller miljöpolicy samt övergripande mål och riktlinjer för miljöarbetet. Miljöprogrammet gäller för 
åren 2009–2012. Landstinget i Jönköpings län ska i första hand arbeta med sex prioriterade områden:  

• Avfall 
• Energi 
• Kemikalier 
• Livsmedel 
• Läkemedel 
• Transporter. 
 

Inför 2013 beslutas om ett program för hållbar utveckling 2013–2016. 
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Strategiskt mål 
Hållbar utveckling  
Miljöarbetet är en självklar och naturlig del i Landstingets verksamhet nu och i framtiden.  
Utöver styrande lagar och förordningar har Landstingets verksamhet ett samhällsansvar. Landstinget vill 
uppfattas som en miljöaktör som aktivt medverkar till att skapa mervärden, som livskvalitet och hälsa, för 
medborgaren. 
 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål* Resultat 2009 Resultat 2010

Miljöarbete sker på 
alla nivåer i 
Landstinget och är 
en naturlig och 
integrerad del av 
verksamheten. 

Avfall 
 
 
 
 
Energi 
 
 
 
 
 
 
 
Kemikalier 
 
 
 
 
Livsmedel 
 
 
 
 
 
 
Läkemedel 
 
 
 
 
 
 
 
Transporter 
 
 
 
 
 
 
 

Statistik från 
avfallsentreprenör 
 
 
Statistik från 
Landstings-
fastigheter 
 
 
 
 
 
Uppgifter ur 
KLARA 
kemikalieregister 
 
 
 
Manuell mätning 
 
 
 
 
 
 
För miljö-
bedömning används 
ett PBT index. 
PBT= 
Persistens, 
Bioackumulation, 
Toxicitet 
 
Resebyrå- 
statistik, 
reseräkningar och 
bränslestatistik. 
Alla tågresor 
= förnybart  
Alla flygresor 
= ej förnybart 

2012 ska andelen 
materialåtervunnet avfall av 
totala mängden vara minst  
25 %. 
 
2012 ska energibehovet för 
uppvärmning av Landstingets 
lokaler ha minskat med minst  
12 % jämfört med 2007. 
(Ytterligare tre mål finns och 
följs upp) 
 
2012 ska de produkter i 
verksamheten som kan ha 
allvarliga hälso- och 
miljöeffekter ha minskat med 
minst 25 %. 
 
2011 ska andelen ekologiska 
livsmedel vara minst 25 % av 
totala livsmedelskostnaden. 
(Ytterligare ett mål finns och 
följs upp) 
 
 
2012 ska flertalet 
rekommenderade läkemedel ha 
genomgått en miljöbedömning. 
(Ytterligare två mål finns och 
följs upp) 
 
 
 
2012 ska minst hälften av 
Landstingets tjänsteresor med bil, 
flyg och tåg utföras med 
förnybara drivmedel. 
(Ytterligare tre mål finns och 
följs upp) 

33 % 
 
 
 
 
- 4,7 % 
 
 
 
 
 
 
2,7 % 
 
 
 
 
 
9,1 % 
 
 
 
 
 
 
15 % 
 
 
 
 
 
 
 
38 % 
 
 
 
 
 
 
 

43 % 
 
 
 
 
- 4,5 % 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
12,5 % 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
39 % 

* Fullständig målformulering finns i Landstingets miljöprogram 2009–2012. 
 
I den nationella klimat- och energistrategin tas ett bredare och mer långsiktigt grepp om klimatarbetet. 
Länsstyrelsens nybildade klimatråd är ett forum där Landstinget aktivt kan medverka och bidra till klimat- 
och energisatsningar som skapar hållbart mervärde för medborgaren i form av god yttre miljö.  
 
1 januari 2012 tar Landstinget över den regionala kollektivtrafiken. Länstrafikens strävan efter långsiktiga 
hållbara trafiklösningar som medverkar till att minska den totala mängden skadliga ämnen för människor 
och samhälle fortsätter. 
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Målsättningen är att de bolag som helt eller delvis är landstingsägda ska ansluta till Landstingets miljöpolicy 
och att ökad dialog ska utveckla samverkan och kompetensen kring bolagens miljöarbete. 
 
Landstinget är certifierade enligt ISO 14001:2004, den internationella standarden för miljöledningssystem 
Ledningssystemet är ett verktyg i det systematiska arbetet med ständiga förbättringar. Under perioden sker 
en genomlysning av miljöledningssystem. 
 
Extern periodisk revision genomförs under perioden för att säkerställa förbättringsarbetet. 
 
För stödja medarbetarna fortsätter arbetet med att utveckla interna miljöutbildningar. Årligen anordnas en 
miljödag inom Landstinget med ambition att ge medarbetarna en omvärldsanalys och stöd i sitt dagliga 
miljöarbete. 
 
Miljöhänsyn vid upphandling är en central process som har stor påverkan på möjligheterna att nå alla 
miljö mål även framöver. Landstinget samverkar med Miljöstyrningsrådet om utveckling av miljökrav för 
upphandling. 
 
Landstingets fastigheter omfattar cirka 501 000 kvm. I takt med att energipriset ökar, är ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna drivas på ett effektivt sätt. 
Landstinget har prioriterat energieffektivisering i egna fastigheter, då man bedömt att där finns störst 
potential att spara både energi och ekonomi.  

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Mer än 20 års arbete med organisatoriskt lärande inom Landstinget visar betydelsen av lärande och ständiga 
förbättringar i service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är 
motiverade för, och engagerade i, ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Detta är möjligt när alla 
medarbetare ges förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Därför 
engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära 
arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Även förmågan att ta 
tillvara patientens och medarbetarnas nätverk växer. Grundläggande i chefs- och ledarskap är att utifrån 
behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. 
 
Ett väl fungerande ledningssystem innebär att erfarenheter från olika lokala förbättringsarbeten stimuleras 
och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande ledningssystemet kommer 
beskrivning enligt kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet att göras och handlingsplan tas fram. 

Lärande och innovation 
Landstingets utvecklingsstrategi baseras på fyra principer: 

• Lärande är nyckeln till utveckling och förbättring. 
• Förbättring går på bredden och djupet. 
• Förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare. 
• Genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Landstingets tjänster. 

 
Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att 

• behålla det som fungerar bra i nuet och säkra dess uthållighet 
• förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar 
• finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse. 
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Kraftsamling 
I takt med de förändringar som sker i omvärlden, ska Landstinget stärka och förnya verksamheten för att 
uppnå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader. 
 

 
 
 
Kraftsamling planeras inom områdena hälso- och sjukvård för äldre, egenvård, e-hälsa, patientsäkerhet, 
administrativa effektiviseringar samt processförbättringar inom alla områden. Det blir än mer viktigt att öka 
samverkan både inom Landstinget och med länets kommuner. 
Översyn av olika specialistområden inom Landstinget görs för att skapa en jämlik vård. Parallellt görs även 
en översyn av resursfördelningen. Arbetet kan leda till vissa strukturella ändringar som nivåstrukturering 
eller minskning av vårdplatser i de fall där vården, i bättre form, kan ges i det egna hemmet. 
Utgångspunkten för arbetet är folkhälsa, patientens fokus och delaktighet i vården. Arbetet kommer att ha 
sitt fokus på att minska ”slöseri” och nya arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. 
 
Behovet av en kraftsamling förstärks av de förändringar som förväntas i det kommunala 
utjämningssystemet, vilka riskerar att försämra Landstingets finansiella situation. Det innebär att 
Landstinget under 2013–2015 behöver göra kostnadsanpassningar eller få intäktsförstärkningar på 
sammanlagt cirka 200 miljoner kronor. Därtill kommer behov av effektiviseringar för att möta de 
resursförstärkningar som behövs inom prioriterade områden. 
 
Landstinget gör därför en kraftsamling under 2012 inom de områden där satsningar bedöms kunna minska 
kostnaderna följande år. Utgångspunkten är att arbeta med det som skapar värde för invånarna. 
Kraftsamlingen görs inom avgränsade områden, i projektform med utsedda ansvariga och följs med kalkyler 
för både initiala satsningar och förväntade effekter 2013, 2014 och 2015. 
 
För projekt inom kraftsamlingen kan landstingsstyrelsen anvisa medel. 

Perspektiv: Ekonomi 
Utgångspunkten för Landstingets styrning är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett 
verksamhetsperspektiv (kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och 
uthållig finansiering). 
 

Kostnadseffektiv verksamhet  
Övergripande strategiska verksamhetsmål om bra folkhälsa, god vård och regional utveckling ska uppnås 
med lägsta möjliga resursinsats. För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, 
resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl planering som genomförande och uppföljning. En 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats 
med en hög produktivitet. Se Figur 3: Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
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Figur 3: Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 

 
I jämförelse med andra landsting har Landstinget i Jönköpings län en kostnadseffektiv verksamhet. 
Indikationer på ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet är låg nettokostnad per invånare, låg 
kostnad per DRG, bra tillgänglighet och goda kliniska resultat. 

Finansiella mål 
Målet för den finansiella styrningen är att nå och behålla sådan styrka i ekonomin att den kännetecknas av 
långsiktighet och uthållighet. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om 
och själv konsumerar. 
Hur stort resultat som krävs bedöms i första hand utifrån behov av investeringar i fastigheter och inventarier 
samt sparande för pensionsåtagande. 
 
Landstinget ska klara att finansiera reinvesteringar och nyinvesteringar i fastigheter och inventarier med 
egna medel. Ur strategisk synvinkel är det väsentligt att tillräckligt investeringsutrymme skapas så att 
nuvarande standard i lokaler och utrustning kan behållas. För de närmaste åren bedöms investeringsbehovet 
årligen uppgår till cirka 450 miljoner kronor. Då planmässig avskrivning på befintliga anläggningstillgångar 
genererar ett utrymme på cirka 350 miljoner kronor, krävs ett resultat på cirka 100 miljoner kronor för att 
egenfinansiera investeringsprogrammet. 
 
Landstingets pensionsåtagande regleras i huvudsak genom två avtal: PA-KL som gäller pensioner intjänade 
före 1998, och KAP-KL som gäller från 1 januari 2006 och övertar PFA 98 (1998–2005). Från och med 
2008 års bokslut redovisas även kostnaderna för pensioner intjänade före 1998 på ett rättvisande sätt, det vill 
säga enligt fullfonderad modell. 
 
Den 31 december 2010 uppgick Landstingets pensionsåtagande till 6,6 miljarder kronor, medan samlade 
finansiella tillgångar som genererar avkastning uppgick till 4,3 miljarder kronor. För att successivt förbättra 
relationen mellan finansiella tillgångar och pensionsskuld, är målet att årligen nå ett överskott på 50 miljoner 
kronor utöver vad som krävs för att egenfinansiera Landstingets investeringar.  
 
För att säkra en god hushållning ur ett finansiellt perspektiv, ska följande finansiella mål nås: 

• Resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatt och statsbidrag (cirka 150 miljoner kronor). 
• Investeringar ska egenfinansieras. 
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Med hänsyn till konjunktursvängningar är det rimligt att Landstingets finansiella mål ses över en 
konjunkturcykel. 
 
I det följande redovisas bedömningar kring den förväntade finansiella utvecklingen under planperioden. 

Finansiella förutsättningar  
Landstingets finansiella förutsättningarna för att tillgodose medborgarnas behov, beror i huvudsak på 

• befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket  
• samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag 
• statens transfereringar 
• avgiftsnivåer 
• skattesats. 

 
Befolkningsutveckling i länet 
Befolkningsutvecklingen påverkar behov och efterfrågan på Landstingets tjänster. Den har också betydelse 
för Landstingets intäkter, eftersom bidrag från systemet för kommunalekonomisk utjämning baseras på 
invånarantal. Länets invånarantal har under en tioårsperiod, 20012010, ökat med cirka 9 000 personer. 
Ökningen i procent har varit lägre än genomsnittet för riket, vilket innebär en lägre andel av olika statliga 
bidrag. Länets invånarantal motsvarar idag cirka 3,6 procent av Sveriges befolkning. 
 
Samhällsekonomins tillväxt 
Efter den kraftiga nedgång i ekonomin som inträdde under 2008 och 2009 har den svenska ekonomin 
utvecklats mycket starkt. BNP växte under 2010 med hela 5,6 procent och i år beräknas tillväxten ligga på 
4,4 procent trots en kraftig minskning av ökningstakten under senare delen av året. För 2012 förväntas 
tillväxten bromsa in och ligga på 1,8 procent. 
 
Sysselsättningsförändringen som är en väsentlig del av skatteunderlagsutvecklingen förväntas för 2012 i 
stort sett ligga på oförändrad nivå jämfört med 2011.  
 
Statsfinansiella problem i omvärlden gör att en  stor osäkerhet föreligger om hur konjunkturen kommer att 
utvecklas framöver. 
 
Tabell 6: Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen (SKL oktober 2011) 
 

% -förändring 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
BNP (kalenderkorrigerad) -5,3 5,6 4,4 1,8 2,7 3,8 
Timlön (konjunkturlönestatistik  3,4 2,6 2,3 2,7 2,9 3,4 
Sysselsättning – timmar -2,4 1,9 1,7 0,2 0,3 1,2 
Konsumentpriser (KPIF)  1,7 2,0 1,5 1,2 1,6 1,8 
Skatteunderlag  1,6 2,1 2,6 3,5 3,2 4,1 

 
Generella statsbidrag och utjämning 
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning 
och bidraget till läkemedelsförmånen.  
Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla landsting att 
kunna tillhandhålla sina invånare likvärdig service oberoende av länsinvånarnas inkomster och andra 
strukturella förhållanden. 
 
Nuvarande system för kommunalekonomisk utjämning omfattar 

• inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 110 procent) 
• mellankommunal kostnadsutjämning (vårdtunga grupper, övriga grupper, glesbygd, kollektivtrafik, 

strukturella löneskillnader) 
• regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering). 
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Under våren har den parlamentariska utjämningskommittén lagt fram förslag till förändringar i 
utjämningssystemet - Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39). 
Du huvudsakliga förändringar som redovisas för landstingssektorn innebär att 

• den garanterade skattekraftsnivån i inkomstutjämningen höjs från 110 procent till 115 procent. 
• kostnadsutjämningens modell för vårdtunga grupper tas bort.  

 
Förslaget som beräknas införas från 2013 innebär en intäktsförsämring för Landstinget på cirka 250 miljoner 
kronor. Då förslaget innehåller övergångsregler kan den årliga försämringen maximalt uppgå till 250 
kr/invånare eller cirka 85 miljoner kronor. 
 
Tabell 7: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag (miljoner kronor) 
 Utfall 

2010 
Prognos 

2011 
Budget 

2012 
Budget 

2013 
Budget 

2014 
Budget 

2015 
Inkomstutjämning   867 935 1 315 1 355 1 392 1 452 
Kostnadsutjämning   -40 -7 -1 -80 -165 -248 
Regleringsavgift/bidrag 1) 143 268 -65 -78 -114 -157 
Tillfälligt konjunkturstöd  

140 
     

Läkemedel    822 814 802 789 789 789 
Kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivning 

 
13 

 
34 

 
 36 

 
 36 

 
36 

 
36 

Summa  1 946 2 044 2 087 2 022 1 938 1 872 
 
1) Tillförs generellt statligt stöd och reglerar ändringar i skattelagstiftning exempelvis höjt grundavdrag. Från och med 2012 höjs den garanterade 
inkomstutjämningsnivån till 115 procent, vilket regleras genom regleringsavgift. 
 
Statsbidrag för läkemedel 
Under 1998–2010 har landstingen, genom överenskommelser mellan staten och 
Landstingsförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ersatts med ett särskilt statsbidrag för 
kostnaden för läkemedelsförmånerna. 
 
Överenskommelsen för  2011 innebär att landstingen får ett särskilt statsbidrag om totalt 22,9 miljarder 
kronor. Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en behovsmodell som är baserad på befolkningsstruktur 
och socioekonomi.  Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar, som är ojämnt fördelade 
mellan landstingen, finansieras solidariskt av landstingen. 
 
Landstingets del av läkemedelsbidraget för 2011 är 814 miljoner kronor. 
Statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna är idag ett specialdestinerat statsbidrag. SKL 
och Staten är överens om att  inleda diskussioner om förutsättningarna att föra över ersättningen till anslaget 
för Kommunalekonomisk utjämning.  
 
Någon överenskommelse om bidragsnivån 2012 finns inte. Bidraget för 2012 sänks med 37 kronor per 
invånare och för 2013 och framåt med 73 kronor per invånare till följd av reglering av höjt 
högkostnadsskydd. Motsvarande höjning sker av bidraget för kommunalutjämning. 
 
Statsbidrag för insatser för kvalitetssäker och effektivsjukskrivningsprocess 
Statsbidraget för insatser för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2010–2011 baseras på ett 
avtal mellan regeringen och SKL (den så kallade sjukskrivningsmiljarden). Bidraget består av en rörlig del 
på 495 miljoner kronor som grundas på hur antalet sjukpenningdagar förändras i respektive landsting (län) 
för sjukskrivningsfall upp till 2,5 år. Därutöver kan ytterligare maximalt 500 miljoner betalas ut, beroende 
på i vilken utsträckning landstingen uppfyller ett antal villkor. 
 
Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2011 att arbetet med att effektivisera sjukskrivningsprocessen 
har varit framgångsrikt och planerar att årligen fram till 2014 avsätta en miljard kronor. 
 
Som finansiell förutsättning för planperioden antas att Landstinget erhåller bidrag motsvarande länet 
befolkningsandel. 
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Landstingsskatten 
Landstingets skattesats är för närvarande 10,67 kronor. Den genomsnittliga skattesatsen i riket är 10,86 
kronor. Om hänsyn tas till landstingens olika kostnadsansvar för hemsjukvård, kollektivtrafik med mera 
(den så kallade justerade skattesatsen), är Landstingets skattesats 19 öre lägre än genomsnittet för riket. 
 
En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt 
hållbar nivå.  
För 2012 ska utdebiteringen höjas med 0,33 kronor som en följd av att Landstinget skatteväxlar ansvaret för 
regional kollektivtrafik med länets kommuner. 
 
Finansiella intäkter/kostnader  
Landstingets finansiella tillgångar vid 2011 års utgång beräknas uppgå till 3,9 miljarder kronor. Under 2012 
beräknas likviditeten öka  med cirka 400 miljoner kronor. Årlig pensionsavsättning jämte eftersläpande 
skattebetalning från staten är främsta orsak.   För åren 2013–2014 beräknas likviditeten årligen öka med 
cirka 300 miljoner kronor. Den genomsnittliga budgeterade årsavkastningen för åren 2012–2014 är beräknad 
till 4,5 procent. 
 
Pensionsskulden vid 2011 års utgång beräknas till 7,3 miljarder. 
 
Finansiell bedömning 

Resultat 
Genom de förändringar som förväntas i det kommunala utjämningssystemet kommer Landstingets 
finansiella situation att kraftigt försämras från och med 2013. 
 
Följande resultatbedömning kan göras utifrån de finansiella förutsättningar som här redovisats och i övrigt 
baserat på fattade beslut om verksamhetens omfattning.  Bedömningen baseras på att befintlig 
verksamhetskostnad är i balans med beslutade budgetramar. 
 
Tabell 8: Resultatbedömning - beslutad verksamhetsomfattning 2011 (miljoner kronor) 
 
 Bokslut  

2010 
Prognos 

2011 
Prognos 

2012 
Prognos 

2013 
Prognos 

2014 
Prognos 

2015 
Verksamhetens intäkter  1 088 1 184 1 060 1 070 1 080 1 100 
Verksamhetens kostnader -8 360 -8 705 -8 977 -9 216 -9 485 -9 755 
Avskrivningar -285 -278 -320 -340 -350 -370 
Verksamhetens nettokostnad -7 558 -7 799  -8 237 - 8 486 -8 755 -9 025 
       
Skatteintäkter 6 031 6 159 6 507 6 669 6 910 7 188 
Kommunal utjämning o 
statsbidrag 

 
2 014 

 
2 044 

 
2 087 

 
2 022 

 
1 938 

 
1 872 

       
Finansiella intäkter 130 150 200 210 220 230 
Finansiella kostnader -222 -319 -290 -280 -320 -390 
   

 
    

Årets resultat  395 1) 235 270 135 -10 -125 
 
Not 1: I resultat  ingår ett särskilt konjunkturstöd på 140 miljoner kronor 

 
I ett långsiktigt perspektiv bedöms kostnadsanpassningar och intäktsförstärkningar på sammanlagt minst 200 
miljoner kronor krävas för att uppnå finansiellt mål. Därtill kommer behov av effektiviseringar för att möta 
resursförstärkningar inom angelägna områden. 
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Då denna bedömning bygger på befintliga budgetramar handlar kostnadsanpassning i ett kort perspektiv om 
att anpassa verksamheten till befintliga budgetramar. I delårsrapport 2 för 2011 redovisar Landstingets 
sjukvårdsområden en prognostiserad obalans på cirka 125 miljoner kronor för 2011. 
 
År 2012 är ett år då utjämningssystemets effekter ännu inte börjat påverka vår finansiella situation. Det kan 
därmed vara ett år där kraftsamling sker kring omställningar/anpassning som leder till kostnadssänkningar 
för 2013 och kommande år. 
 
För 2012 redovisas i det följande under respektive verksamhetsavsnitt vissa behov av resursförstärkningar. 
För att finansiera dessa utökningar och påbörja kostnadsanpassningar åläggs all verksamhet ett 
effektiviseringskrav på 0,5 procent. 
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3. Hälso- och sjukvård 

Uppdrag 
Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (2 § Hälso- och sjukvårdslagen). 
 
Hälso- och sjukvården ska arbeta för folkhälsa och för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- 
och sjukvården ska, när det är lämpligt, ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada 
(2 c § Hälso- och sjukvårdslagen) 
 
Patientens perspektiv står alltid i centrum. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig för alla länsinvånare 
och i huvudsak utgöra ett sammanhållet system med obrutna vårdkedjor. Den enskilde medborgaren ges 
möjlighet till valfrihet och kontinuitet. Jämställd och jämlik vård eftersträvas, barnkonventionens intentioner 
följs och erfarenheter från Landstingets handikappolitiska program tas tillvara. 
 
Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Landstingets ambition är att 
åstadkomma en bra och rättvis fördelning av tillgängliga resurser. 
 
Verksamheten bedrivs såväl i egen regi som genom andra vårdgivare. När verksamhet sker med annan 
vårdgivare tillämpas lagen om valfrihetssystem, LOV, eller lagen om offentlig upphandling, LOU. 
 
Den övergripande resursfördelningen inom hälso- och sjukvården är en fråga för Landstingets 
förtroendevalda. Fördelningen av resurser måste ständigt diskuteras, så att de kan fördelas till förmån för 
högprioriterade grupper, liksom till åtgärder som ger stora vinster i hälsa och livskvalitet. 

Bra folkhälsa 
Landstinget arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja hälsa och förebygga 
sjukdom och skador. Prevention och hälsofrämjande insatser ska genomsyra all verksamhet, vilket kräver ett 
nära samspel mellan Landstingets folkhälsoarbete och hälso- och sjukvård. 
 
Folkhälsoarbetet bygger också på samarbete med andra aktörer, som länets kommuner, myndigheter, 
organisationer och föreningar (civilsamhället). Riksdagen har beslutat om ett övergripande nationellt 
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 
Dessutom anges elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, ofta 
benämnt hälsans bestämningsfaktorer, istället för att ha fokus på sjukdomarna. 
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
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Ansvaret för målområdena är fördelat mellan olika aktörer och nivåer i samhället. Landstingets 
verksamheter inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling, vilket gör att vi i större eller mindre 
utsträckning berörs av alla elva målen. 
 
Nationellt pågår en mängd satsningar; Stärka föräldrar i föräldraskapet, Självmordsförebyggande arbetet, 
främja bra kostvanor och fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket. Olika insatser riktade mot barn, unga 
och äldre har lyfts fram. 
 
Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och 
behandling. Frågor om levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn 
på patienten. Patienterna ska få mer stöd att ändra ohälsosamma levnadsvanor. 
 
Sedan 2010 är Landstinget medlem i nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, som vuxit 
fram ur Budapestdeklarationen 1991 om att låta det hälsoorienterade synsättet prägla hälso- och sjukvården. 

God hälso- och sjukvård 
Landstingets övergripande strategiska mål God vård och Kostnadseffektivitet harmonierar väl med 
Socialstyrelsens föreskrift 20011:9 
 
Hälso- och sjukvården ska vara: 

• Patientfokuserad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, 
förväntningar och värderingar.  

• Tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient behöver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han 
eller hon har behov av. 

• Jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. 
• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den 

utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa sätt. 
• Säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den personal, de lokaler 

och den utrustning som krävs för god vård finns tillgängliga. 
• Kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär 

att vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med 
kostnadseffektiva åtgärder 

 
 
PRIMÄRVÅRD 
Övergripande uppdrag: 

• Vården utgår från individens behov. Människor vill och kan ta ansvar för sin egen hälsa. 
Vårdcentralen stödjer individens önskan att påverka sin vård och behandling samt fatta självständiga 
beslut om var, när och av vem den sker. Vårdcentralen är förstahandsvalet när invånaren har behov 
av hälso- och sjukvård under hela livet. Målet är att 80 procent av alla vårdkontakter i de öppna 
vårdformerna sker i vårdcentralernas regi. 

• Vårdcentralen lägger stor vikt vid invånarnas levnadsvanor och bidrar till bästa möjliga hälsa för 
invånarna i området. 

• Vårdcentralen erbjuder förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och rehabilitering av god 
kvalitet i samverkan med andra aktörer. 
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Sedan 2010 har Landstinget vårdvalssystem inom primärvården. Uppdraget för primärvården är brett och 
syftar till att: 
 
Stärka invånarnas inflytande genom att 

• invånarna väljer vårdgivare 
• vårdpengen följer invånaren 
• vårdgivaren går invånarnas val till mötes 
• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens 
• vården ges på lika villkor över hela länet. 

 
Ta tillvara och utveckla de professionella gruppernas kompetens genom att 

• stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 
sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling 

• utgå från teamsamverkan och ta tillvara alla medarbetares kompetens  
• stimulera mångfald av vårdgivare 
• delta aktivt i forskning och utveckling 
• handleda och utbilda studenter. 

 
Styra mot önskvärda resultat genom att 

• ge invånare med störst behov störst vårdpeng 
• premiera förebyggande arbete 
• stimulera samverkan och bidra till hälso- och sjukvårdssystemets utveckling 
• ha hög tillgänglighet 
• ge patientsäker vård 
• premiera högsta kvalitet i det kliniska omhändertagandet 
• stödja kostnadseffektiv vård. 

 
Verksamheten beskrivs och regleras i Regelbok för vårdval i Jönköpings län. Regelboken beskriver 
vårdenheternas uppdrag utifrån Landstingets modell och mål för primärvården samt nivåerna för vårdpeng 
och rörlig ersättning. Regelboken revideras årligen och fastställs av fullmäktige. Regelboken som gäller från 
och med 1 januari 2012 redovisas i särskild bilaga. 
Reformen har inneburit att antalet vårdcentraler ökat från 31 till 52. De 31 vårdcentraler som drivs i 
Landstingets egen regi har samlats i förvaltningen Vårdcentralerna Bra Liv. 21 vårdcentraler drivs av andra 
vårdgivare. 
 
SPECIALISERAD SOMATISK OCH PSYKIATRISK VÅRD  
Länets tre akutsjukhus, varav ett är länssjukhus, ska svara för länets behov av specialistsjukvård. 
 
Länets befolkningsunderlag innebär att Landstinget effektivt kan ge specialistsjukvård till de stora 
sjukdomsgrupperna på tre platser i länet. 
En allt högre grad av specialisering inom respektive klinisk specialitet leder till att samverkan i länet 
behöver utvecklas för att ge god och jämlik vård även till dem som har mer ovanliga besvär. Länssjukvård 
kan bedrivas på samtliga sjukhus. Samverkan garanterar att specialistkunskapen tas tillvara i hela länet och 
tryggar bästa möjliga vård för befolkningen. 
 
För att möta framtidens behov pågår arbetet med att ta fram en plan för länets specialiserade vård. Planen 
ska innehålla en bedömning och beskrivning av trolig utveckling de närmaste tio åren avseende demografi, 
vårdbehov, patientens och närståendes roll, medicinsk och medicinteknisk utveckling samt utveckling av 
informationsteknologi. Resultatet ska ligga till grund för planering av personalresurser samt för 
investeringar i form av utrustning och byggnationer. 
Genom kontinuerliga delrapporter ska underlaget även användas i den pågående utvecklingen och för beslut 
i verksamhetsplaneringen på kortare sikt än tio år. 
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MEDICINSK DIAGNOSTIK  
Landstinget bedriver en omfattande medicinsk serviceverksamhet, bestående av radiologi, klinisk fysiologi, 
klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Medicinsk 
diagnostik ska verka för en riktig användning och undvika såväl under- som överförbrukning för att vara 
kostnadseffektiv.  

BARNKONVENTIONEN – UPPDRAG OCH UTVECKLING   
Landstinget arbetar efter FN:s barnkonvention. Det behövs mer kunskap om barnets rättigheter för att 
barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i verksamheten och bidra till ett systematiskt och 
utvecklingsinriktat arbete. Handlingsplan finns för att konventionen ska omsättas i praktisk handling. I 
planen presenteras verktyg för att förbättra barn och ungas villkor och vård. Landstinget fokuserar särskilt på 
att utveckla områdena: 

• Barn och unga som patient och brukare. 
• Hålla samverkan levande inom och mellan Landstinget, kommunerna och ideella organisationer.   
• Göra Barndialogen känd och använd i det dagliga arbetet. 

 
SAMVERKAN 
Gemensamma värderingar och förmåga att samverka är avgörande för resultatet. Varje funktion måste göra 
bästa möjliga i sina kontakter med patienter och närstående, underlätta för nästa steg i vårdprocessen och 
återkoppla till föregående steg. Det är viktigt att utveckla samverkan för att patienten ska få den vård som 
krävs – sett ur ett helhetsperspektiv, oberoende av vårdform och huvudmannagränser. Särskild 
uppmärksamhet ska riktas mot de mest sjuka patienterna. 
 
Ett ökande antal äldre medför ökat behov av vård. Landstinget behöver därför ständigt utveckla sina 
arbetssätt. Detta kräver kunskaper om patientens nuvarande väg och kontakter genom vården samt kunskap 
om, och förståelse för, andras kompetens i vårdkedjan. För att skapa effektivitet i vården måste samarbetet 
mellan primär- och specialistvård samt med kommunerna förstärkas. Ambitionen bör vara att styra så stor 
del av vården som möjligt till att utföras dagtid och i hemmet. För att ytterligare förbättra detta arbete krävs 
en fortsatt dialog med kommunerna kring utveckling av rutiner och samverkan. 
 
Det pågående arbetet för att utveckla ungdomsmottagningar, familjecentraler och ungdomspsykiatriska 
mottagningar fortsätter. Möjligheterna att hitta samverkansformer med kommunerna har stor betydelse. 
Länets alla ungdomar bör ha tillgång till ungdomsmottagningar, som ska ges förutsättningar att möta den 
ökande psykiska ohälsan och drogproblematiken hos ungdomar och unga vuxna. Ungdomsmottagningarna 
arbetar även med ungas sexuella hälsa.  
 
Palliativ vård ska med full trygghet kunna ges i hemmet, med stöd av lokala team, särskilda resursteam och i 
samverkan med länets kommuner. Behöver patienten vårdas på sjukhus ska det finnas kontaktvägar direkt 
till aktuell vårdavdelning, i enlighet med vårdprogram. 
 
Det är viktigt att sjukvården uppmärksammar de särskilda behov som kommer av att många länsbor har en 
annan kulturell bakgrund. Inom den psykiatriska vården finns kompetens för att hjälpa dem som har 
traumatiska upplevelser som måste bearbetas. Det är viktigt att kompetens finns inom hela länet för bra 
omhändertagande av flyktingar. 
Etiska frågor måste ständigt vara levande i verksamheten. På enhets- och kliniknivå bedrivs etikarbete av 
verksamhetschef i samarbete med etikombud. Landstingets etikråd har uppdraget att initiera, stödja och 
stimulera genom att 

• höja medvetenhet och kompetens om etikens alla olika aspekter hos anställda och förtroendevalda 
inom Landstinget 

• verka för att Landstingets personal ständigt möter vårdsökande och befolkning med respekt för den 
enskildes behov och personliga integritet 

• främja samtal och reflektion om etiska frågeställningar i planering, beslut och daglig verksamhet  
• medvetandegöra etiska problem knutna till resursanvändning och prioritering. 
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Sjukhuskyrkan gör ett uppskattat arbete kring existentiella och andliga frågor inom sjukvården. Arbetet är 
riktat till patienter, närstående och personal och stöds av Landstinget. 
 
Regionsjukvård 
I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker remittering till regionvård, i första hand vid 
Universitetssjukhuset i Linköping eller till annat sjukhus för högspecialiserad vård i Sverige. Landstingen 
inom sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam regionsjukvårdsnämnd. Syftet är att samordna och stärka 
regionens ställning inom områden av gemensam karaktär, främst hälso- och sjukvård. 
 
SJUKVÅRDENS IT-STÖD 
Landstinget inför Cosmic, som är ett IT-stöd i sjukvården för vårdadministration, dokumentation och 
logistik. Det ska stödja alla delar av det strategiska målet God vård. Ett bra införande och en välfungerande 
integration av IT-stödet är en förutsättning för att åstadkomma bästa möjliga kliniska vård och resultat. 
Betydelsen av nya arbetssätt betonas starkt. Cosmic har införts i hela primärvården och stora delar av 
specialistsjukvården. Införandet beräknas slutföras under 2012 och sedan direkt övergå i ett kontinuerligt 
förbättringsarbete.  

NATIONELL E-HÄLSA  
Huvudtanken med strategin för Nationell eHälsa (tidigare Nationell IT-strategi ) är en säker och tillgänglig 
vård och omsorg som håller hög kvalitet och utgår från befolkningens behov. För att understryka vikten av 
IT som en naturlig del i hälso- och sjukvårdens verksamhetsutveckling finns nu ett ökat fokus på införande, 
användning och nytta. Arbetet inom Nationell eHälsa är inriktat på att skapa synliga och konkreta 
förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper: 

• Individen i sin roll som medborgare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och 
kvalitetssäkrad information, åtkomst till dokumentation från insatser och behandlingar, samt erbjudas 
individuellt anpassad service och interaktiva e-tjänster. 

• Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande beslutsstödssystem som säkerställer 
hög kvalitet och säkerhet. Information ska finnas tillgänglig som underlag för beslut om insatser och 
behandlingar. 

Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och 
säkerhet samt få relevanta beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning. 
Invånartjänster, vårdtjänster och infrastruktur inom den nationella IT-strategin införs successivt i berörda 
verksamheter inom Landstinget, allteftersom de finns tillgängliga. 
Under 2012 fortsätter Landstingets anslutning till den nationella patientöversikten och införandet av 
nödvändig teknisk infrastruktur. Personliga e-tjänster för tillgänglighet och medbestämmande ska fortsätta 
att utvecklas kontinuerligt med nya tjänster och funktioner. 
 
GOD VÅRD I JÄMFÖRELSE MED ANDRA 
Hösten 2010 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med 
Socialstyrelsen den femte rapporten av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet 
och effektivitet. I rapporten redovisas 134 indikatorer och innehållet är uppdelat i 
övergripande indikatorer samt sjukdomsgrupper och behandlingar. Resultatet presenteras 
bland annat som en landstingsprofil där landstingen/regionerna rangordnas för respektive 
indikator. Grönt anger placering 1–7, gult placering 8–14 och rött placering 15–21. 
Färgsättningen syftar till att ge en snabb bild av inom vilka områden utfallen är bättre, 
neutrala eller sämre. I följande figur har varje indikator som är bättre (grön) fått 1 poäng, 
neutral (gul) 0 poäng och sämre (röd) minus 1 poäng. Poängsumman har sedan ställts i 
relation till respektive landsting/regions strukturkostnad per invånare. Se Figur 4: Öppna 
jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. 
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Figur 4: Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. 
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Av figuren framgår att Landstinget jämfört med övriga landsting har en bra verksamhet till 
relativt låg kostnad. Denna form av jämförelser ger en bild av hur relationen är mellan 
landstingen/regionerna, men inte om de faktiska resultaten har blivit bättre. Av de indikatorer 
i 2010 års rapport som är möjliga att jämföra med tidigare år har det faktiska resultatet i 
genomsnitt för riket förbättrats med 76 procent, motsvarande siffra för Landstinget var 63 
procent.  

 
Sett till utvecklingen under de fem år som öppna jämförelser för hälso- och sjukvården 
redovisats är Landstinget i Jönköpings län det enda landsting som under samtliga år haft en 
placering bland de tre främsta enligt ovan angivna princip att poängberäkna. 
 
För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling är det viktigt att fokusera på 

• att värdet av utvecklings- och kvalitetsarbete tas tillvara 
• kontinuerlig uppföljning och dialog om verksamhetens behov, resultat och kostnader för att säkra ett 

optimalt kapacitetsutnyttjande. Kapacitetsutnyttjande mäts bland annat genom kostnad och arbetad 
tid per DRG-poäng 

• samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare för att garantera en god vård, men också för att 
effektivt ta tillvara personal, lokaler och utrustning 

• effektivisering av servicefunktioner. 
 



Förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013–2014. Landstingsstyrelsen 7 november 2011 29

Strategiska mål 
Systemsyn och förbättring/förnyelse är ett av Landstingets övergripande strategiska mål och under flera år 
har Landstinget i ett lärande fokuserat utvecklingsarbetet på följande viktiga områden; tillgänglighet och 
bemötande, prevention och egenvård, samverkan och flöde, kliniskt förbättringsarbete, patientsäkerhet samt 
läkemedelsanvändning. Se Figur 5: Utvecklingsområden för Bra folkhälsa och God vård. 
 
Figur 5: Utvecklingsområden för Bra folkhälsa och God vård 
 

 

Åtgärderna i handlingsplanen inom hälso- och sjukvården 2012–2014 ska leda till förbättringar inom dessa 
områden. Av sammanställningen, se matrisen på sidorna X–X, framgår inom vilka utvecklingsområden 
särskilda satsningar sker, och vilka systemmätetal satsningarna förmodas påverka.  
 
Landstingets budget 2012 för hälso- och sjukvård motsvarar cirka 7,6 miljarder kronor. Den stora resursen 
för utveckling frigörs genom att förbättra och effektivisera den nuvarande verksamheten. På detta sätt frigörs 
arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden. I handlingsplanen 2012 anvisas 
ekonomiska medel inom några områden. I övrigt måste medel för planerade förändringar frigöras inom 
verksamheternas ramar. 
 
För att stimulera detta arbete infördes 2009 ett ersättningssystem, som särskilt lyfter fram en 
prestationsersättning för kvalitet inom den somatiska vården. Ersättningen motsvarar cirka två procent av 
den totala ramen för detta område. En procent avser tillgänglighet och en procent klinisk kvalitet. Systemet 
har utfallit positivt. Efter uppföljning görs justeringar av variabler och mätmetoder. Under 2011 gjordes en 
utvidgning av systemet till psykiatrin. I ersättningen till primärvården ingår en kvalitetsersättning och 
ersättning för förbättringsarbete.  

Perspektiv: Medborgare och kund 
Att skapa en vård som är patientfokuserad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste utmaningar. 
Det är Landstingets avsikt att inte spara någon möda för att prova, och sedan införa, nya angreppssätt för att 
fortsätta stärka patientens ställning och göra det möjligt för människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det 
ska ske genom att involvera patienter och närstående i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt  erbjuda 
vård med bästa möjliga tillgänglighet, valmöjligheter och stöd för egenvård. 
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1.1 Nöjda patienter/kunder 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009  Resultat 2010  

1.11 Patientfokuserad 
och jämlik vård 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 
patientenkät inom 
specialiserad vård och 
primärvård i 
jämförelse med 
föregående 
undersökning 

Nya mål: 
- Ökat högre 
genomsnittligt 
resultat  
- Högre svarsfrekvens 

 Sjunde plats i riket 
 

 Bättre än 
riksgenomsnittet 

1.13 Vården är 
tillgänglig och ges i 
rimlig tid 

Kontakt med 
vårdcentral samma 
dag (nollan i 
vårdgarantin) 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

100 %  97% 
 

 94% 
(gult) 

 Besök hos 
allmänläkare inom 5 
dagar  (2012) 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

90 %  88%  
(inom 7 dagar) 

 85%  
(inom 7 dagar) 
 

 Besök inom 
specialiserad vård 
inom 60 dagar 

Signe, Landstingets 
väntetidsdatabas 

80 % inom 60 dagar  99%  
(inom 90 dagar) 

 46%  
(inom 30 dagar) 

 Undersökning inom 
specialiserad vård 
inom 30 dagar 

Signe, Landstingets 
väntetidsdatabas 

90 % inom 30 dagar   100%  
(inom 90 dagar) 

 84%  
(inom 30 dagar) 

 

 Behandling 
(operation/åtgärd) 
 inom 60 dagar 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar  95%  
(inom 90 dagar) 

 82%  
(inom 90 dagar) 

 Akutmottagning: 
Fått hjälp och lämnat 
mottagningen inom 4 
timmar 

 90 % inom 4 timmar Nytt mått 2010  81% 

Perspektiv: Process och produktion 
I Landstingets huvuduppdrag ingår att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ändamålsenlig 
och säker vård. Verksamheterna ska kännetecknas av kund- och processorientering och ledas med 
utgångspunkt från vad som är bäst för invånarna, patienterna och närstående. 
 
Hälso- och sjukvården utvecklas mycket snabbt och kräver ständig anpassning. Det sker både genom 
förbättrade och nya arbetsmetoder, vilka kan kräva resurstillskott. Landstingets mål är framtagna ur ett 
långsiktigt lokalt arbete och ur Öppna jämförelser. 
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2.1 Effektiva processer 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

2.11Bra 
folkhälsoarbete 

Ohälsotal Statistik, 
Försäkringskassan 

Ohälsotalet ska 
minska  

 Femte lägsta i 
landet 

 Sjätte lägsta i 
landet 

 Fetma ISO-BMI Andel fyraåringar 
med ISO-BMI > 30 
ska minska med 20 % 
under perioden 2009–
2012 

 1% minskning 
 

 27% minskning 

 Andel dagligrökare 
och riskabla 
alkoholvanor 

Befolkningsenkät 
”Hälsa på lika 
villkor” (FHI) 

Minska 0,5 % per år. 
Mätningen sker på 
landstingsnivå. 

Inget redovisat 
resultat på grund av 
osäkra data 

Inget redovisat 
resultat på grund av 
osäkra data 

2.12 
Kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig vård 

Indikatorer i Öppna 
jämförelser 

Öppna jämförelser Förbättra läget för  
20 % av 
indikatorerna 
avseende mediciniska 
resultat 

 71% av 
indikatorerna har 
förbättrade värden 

 63% av 
indikatorerna har 
förbättrade värden 

2.13 Säker hälso- och 
sjukvård  

Patientsäkerhet – 
antal skador per 1 000 
vårddagar 

Granskning av 
journaler (20 per 
månad per 
sjukvårdsområde) 

Minskning med 10 %  Cirka 30% 
minskning 
 

 Ingen signifikant 
säkerställd förändring

 Vårdhygien: Rätt 
klädd och basala 
hygienrutiner 

Intern 
stickprovskontroll 

100 % Nytt mått 2010  95% rätt klädd 
(grönt) 

 84% basal a 
hygienrutiner 
(gult) 

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning i tre 
områden till 80 % 

 80% 
 

 90% 

Perspektiv: Lärande och förnyelse  
 
Hälso- och sjukvårdens utveckling leder till 

• bättre vård  
• bättre folkhälsa 
• lägre kostnader. 
 

Motivation, idéer och genomförandekraft är viktiga aspekter för att göra det möjligt för verksamheterna att 
åstadkomma bästa möjliga resultat varje gång. 
 
Landstinget behöver därför 

• stärka förmåga att fokusera på resultat och det som skapar värde för kunden 
• utveckla stödet för såväl organisatoriskt som personligt lärande varje dag  
• förstärka kulturen med fokus på morgondagen. 

 
Värde för patienten utvecklas genom en strävan efter bättre produktivitet och effektivitet. Samverkan med 
patient, närstående och brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare behövs för 
att garantera en god vård. Utvecklings- och kvalitetsarbetet är en nyckel till fortsatt utveckling. 
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Lärande och förnyelse är en självklar del i vardagen för chefer och medarbetare. En grundläggande kvalitet 
för länets chefs- och ledarskap är därför att utifrån invånare och patienters behov skapa förutsättningar för 
lärande, utveckling och delaktighet. För att stödja och stimulera förbättringsarbetet för Bra folkhälsa och 
God vård pågår utvecklingsprojekt, mötesplatser, utbildningar och lärandeseminarier inom olika områden. 
Det finns former och mötesplatser som gör det möjligt att sprida lokala förbättringsarbeten till andra berörda 
verksamheter. Förbättringsarbetet är patientorienterat, långsiktigt och präglat av ett förebyggande syn- och 
arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan. 

3.1 Ständig förnyelse 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

3.12 Lärande och 
förnyelse 

Ledarutveckling Manuell rapportering Alla nytillträdda 
chefer ska 
introduceras i 
förbättringsarbetet 

 Målet uppfyllt 
 

 Målet uppfyllt 
 

 Få med ledningen i 
”Säker vård – alla 
gånger”  

Manuell rapportering Samtliga enheter 
 

Ingen mätning  Alla enheter har 
inte redovisat resultat 

 Antal publicerade 
vetenskapliga artiklar 

Manuell rapportering 120 Ingen mätning  122 stycken 
 

 

Perspektiv: Ekonomi  
Landstinget i Jönköpings län har förhållandevis låga kostnader för hälso- och sjukvården, även när hänsyn 
tas till kostnadsskillnader som beror på befolkningens ålderssammansättning, sjukdomsbild och boende i 
glesbygd. 
Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att vården utformas och ges i 
samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för 
åtgärderna. En hög produktivitet är inget självändamål, men en hög produktivitet tillsammans med en hög 
måluppfyllelse inom övriga områden är en förutsättning för en effektiv vård. 
 
Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som resultat, för att kostnader på 
ett bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda prestationer och nådda resultat. Verksamheten ska vara 
kostnadseffektiv, samverkan ska stimuleras och pengarna ska följa patienten i högre utsträckning. Under 
2011 har arbete med en ny resursfördelningsmodell för sjukvårdsområdena påbörjats. 
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4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

4.11 Hög produktivitet Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde 
ska inte överstiga 
budget 

 Inte uppfyllt inom 
somatik (-1,1%) 

 Inte uppfyllt inom 
somatik (-1,4%)  

 Sjukvårdskostnad per 
invånare 

SKL och Öppna 
jämförelser 

Bland de fem lägsta i 
riket 

 Sjätte lägsta  
kostnaden i riket 

 Åttonde lägsta 
kostnaden i riket 

 Kostnad per  
DRG-poäng 

Öppna jämförelser Bland de fem lägsta i 
riket 

 Fjärde lägsta  
kostnaden i riket 

 Nionde lägsta  
kostnaden i riket 

4.12 Kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning  

Läkemedelskostnad 
per invånare 

SKL I nedre kvartil bland 
länen 

 Andra lägsta  
kostnaden i riket 

 Tredje lägsta  
kostnaden i riket 

 

Handlingsplan  
 
Handlingsplanen innehåller två delar. Den första delen beskriver utvecklingsområdena, som till exempel 
tillgänglighet, bemötande, prevention som gäller för hela hälso- och sjukvården. Den andra delen beskriver 
konkreta insatser som ska göras inom primärvård, somatisk vård och psykiatrisk vård. 

Bemötande 
Bemötandet inom hälso- och sjukvården ska alltid ha en framskjuten plats. Ett värdigt bemötande är grunden 
för all god vård och allt patientsäkerhetsarbete. Patientens möjlighet till inflytande och delaktighet i vården 
är en avgörande del för ett gott vårdresultat. 
 
Patientens väg i vården ska särskilt uppmärksammas. Varje patient ska känna en trygghet i att man på bästa 
sätt samarbetar och samverkar i vårdkedjan och att patienten hela tiden är informerad. Bemötandeaspekterna 
har därför en framträdande plats i både planering, genomförande och uppföljning. 
 
För att årligen fånga upp patienters synpunkter, mäta kundnöjdhet och medborgarnas generella attityd till 
vården används ”Vårdbarometern” och Nationell Patientenkäter. Andra forum för patienternas synpunkter 
är i den direkta kontakten, patientens direktkanal och patientnämnden. För att på bästa sätt ta tillvara 
patienterfarenheter görs under 2012 en översyn av våra arbetssätt. 
 
Särskild uppmärksamhet ges även arbetet att motverka alla former av diskriminering; exempelvis på grund 
av funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. 
Som ett hjälpmedel i kompetensutveckling gällande värdegrund, bemötande och prioriteringar i vården, har 
en etisk verktygslåda tagits fram. Arbetet med att tillämpa denna i verksamheten fortsätter. 
Jämställdhetsarbetet kommer 2012 att breddas och fördjupas, bland annat genom att alla medarbetare får 
möjlighet att genomgå en interaktiv grundläggande utbildning. 
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Samtal om bemötande kräver mötesplatser för reflektion. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla  
personalens möjligheter till reflekterande samtal om viktiga frågor som väcks i arbetet med stöd av 
reflektionshandledare. 

Tillgänglighet 
En god tillgänglighet har avgörande betydelse för invånarna i länet. Hela vårdprocessen med ledtider och 
samverkan mellan vårdenheter liksom återbesök ska uppmärksammas. En gemensam produktionsplanering 
mellan sjukhus, primärvård och kommuner utvecklas. 
 
Vårdgaranti 
2011 övergick den tidigare nationella vårdgarantin till en lag, vilken innebär att vårdcentralen ska erbjuda 
personlig kontakt samma dag. Om vårdpersonalen bedömer att patienten behöver läkarkontakt ska besök 
erbjudas inom sju dagar. Efter mottagen remiss eller begäran om vård ska den specialiserade vården erbjuda 
besök inom 90 dagar och efter specialistvårdens beslut om behandling ska denna inledas inom 90 dagar. När 
vårdgarantins olika tidsramar inte kan uppfyllas, ska patienten informeras skriftligen genom en 
vårdgarantihandling. Rätten att söka vård hos annan vårdgivare enligt vårdgarantins bestämmelser ska 
framgå. Tillgängligheten redovisas kontinuerligt och de patienter som av medicinska skäl eller eget val 
avstår från erbjudet besök eller behandling redovisas särskilt. 
Landstinget har sedan 2008 tagit flera lokala initiativ till att höja ambitionen i tillgänglighet genom att 
innefatta undersökningar, skopier, radiologi samt klinisk fysiologi och att redovisa samtliga behandlingar 
som erbjuds; de tidigare 42 har utökats med tio nya grupper. På akutmottagningen ska 90 procent 
färdigbehandlas inom fyra timmar. 
2011 infördes nya nationella tillgänglighetsmål vilka innebär att nybesök till specialist ska erbjudas inom 60 
dagar och väntetid till behandling ska vara högst 60 dagar. Landstinget har ställt sig bakom detta och arbetar 
ambitiöst för att nå målen. 
2012 höjer Landstinget sin ambition att förutom att klara de nationella målsättningarna är målet att, efter 
behov, erbjuda besök hos allmänläkare inom fem dagar. 
 
Vårdprocess och återbesök 
Tillgänglighetsmålen har kompletterats med att beskriva vårdflöden från första besök till avslutad 
behandling. med ledtider för till exempel cancerpatienter för att ta fram mätmetoder och sätta mål. Arbetet 
görs i samverkan inom sjukvårdsregionen och liknande arbeten i andra delar av landet följs.  Återbesök 
ingår idag inte i vårdgarantin. Det är viktigt att vården organiseras så att inte heller här uppstår en onödig 
väntan. Även detta område ska studeras för att ta fram mätmetoder och mål. Dessa arbeten initierades under 
2011, men kunde inte slutföras eftersom det kräver en nationell samordning och en uppdatering av Cosmic. 
Arbetet beräknas kunna slutföras under 2012. 
 
Återbud 
För att kunna uppnå målen är det nödvändigt att all kapacitet tas tillvara och uteblivande till mottagningar 
och till behandlingar undviks. Idag får patienten betala sin besöksavgift om man uteblir från besök, men man 
har rätt att lämna återbud fram till tidpunkten för besöket. Detta innebär att det i många fall är omöjligt att 
erbjuda en annan patient denna tid. Därför införs en regeländring 2012 som gäller specialistvården. Om 
återbud  lämnas senare än tre hela vardagar (72 timmar) före bokat besök eller bokad operation får patienten 
erlägga besöksavgiften om inte tillräckligt skäl för uteblivande kan redovisas. På motsvarande sätt ska inte 
patienten erlägga någon avgift vid nästkommande planerade besök eller operation om vårdgivaren bokat om 
besök eller operation inom samma tidsrymd. 
Satsningen på Bra mottagning, Bra akutmottagning fortsätter för att ökat värde för patienten, bättre ordning, 
minskat slöseri och ett verksamhetsnära lärande. 

Kapacitet 
För att öka tillgängligheten och nå de nya utmanande målen ska varje verksamhet balansera behov, 
efterfrågan och kapacitet. Remisshantering, schemaplanering, reservrutiner och samverkan mellan sjukhusen 
är viktiga utvecklingsområden. Varje verksamhet ska regelbundet följa sin vårdproduktion, för att tidigt 



Förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013–2014. Landstingsstyrelsen 7 november 2011 35

upptäcka eventuella nedgångar och tidigt kunna sätta in åtgärder. Nya arbetssätt och utvecklingsidéer tillför 
ett mervärde för patienterna. 
 
Det höga målet för tillgänglighet förutsätter snabba reaktioner på förändringar. Det kan innebära behov av 
att tillfälligt förstärka kapaciteten för att öka tillgängligheten och valfriheten, såväl i Landstingets 
verksamhet som genom upphandling av andra vårdgivare. 
 
För att förbättra tillgänglighet anvisas 15 miljoner kronor. 

1177 – sjukvårdsrådgivning per telefon 
1177 är ett nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning per telefon. Till 1177 kan befolkningen ringa 
dygnet runt, året om, oavsett var de befinner sig i Sverige. 

1177 ska öka invånarnas tillgång till sjukvårdsrådgivning och vara en kompletterande kontaktväg in till 
vården. 

Införande av telefonnummer 1177 med sjukvårdsrådgivning kommer att  kräva utökade resurser under 2012. 
Beslut ska fattas av landstingsstyrelsen. 

E-hälsa – Mina vårdkontakter 
För att både medarbetarna i vården och invånarna ska kunna dra full nytta av och använda Mina 
vårdkontakter, optimalt krävs ständiga förbättringar av vårdens arbetssätt och utveckling av e-tjänster. 
Genom nationellt samarbete och standardisering kan utveckling och införande effektiviseras och 
ekonomiska vinster uppnås. 
 
Under 2012 prioriteras utvecklingen av webbtidbokning via Mina vårdkontakter. Genom Mina 
vårdkontakter får invånaren en samlad bild av sina bokade tider inom Folktandvården och hälso- och 
sjukvården samt möjlighet att boka, boka om och boka av tider. Målet är att under 2012 skapa 
direktkoppling till tidbokningen i Folktandvårdens journalsystem T4, hälso- och sjukvårdens tidböcker i 
Cosmic och andra patientadministrativa system med tidboksfunktion. Hälsoundersökningar (screening) och 
andra verksamheter med stor volym av bokade besök prioriteras. Under 2012 prioriteras också arbetet med 
att öka användningen av Mina vårdkontakter. Målet är att Mina vårdkontakter vid planperiodens slut ska 
vara den naturliga ingången till hälso- och sjukvården och Folktandvården för minst hälften av länets 
invånare. 
 
För att öka stärka patientens ställning införs under planperioden möjligheten att via Mina vårdkontakter 
kunna läsa sin egen journal. 

Prevention och egenvård 
Egenvård och prevention har stor betydelse för att åstadkomma bästa möjliga hälsa och god hushållning. 
Socialstyrelsen arbetar sedan några år med Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom 
tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Effektiva och 
evidensbaserade metoder tas fram för att stödja förändring hos den enskilde patienten. Dessa 
rekommendationer med indikatorer presenteras under 2011. Metoderna kan vara kort rådgivning, 
kvalificerad rådgivning av specialutbildad personal, teoribaserade beteendemedicinska metoder (KBT) och 
särskilda program som träning hos vårdgivaren, kosttillägg och läkemedel som stöd vid tobaksavvänjning. 
 
Inom Landstinget pågår ett arbete med att utbilda  personalen i Motiverande samtalsmetodik (MI) för de 
olika levnadsvanorna samt utbildning av tobaksavvänjare. Arbetet med att utveckla nya metoder att nå 
befolkningen som till exempel Klamydiatest via webben och uppföljning via patientens mobil, ligger väl i 
linje med vad de förväntade riktlinjerna kommer att innehålla. 
 
I samarbete med länets kommuner, intresseorganisationerna, Trafikverket, Länsstyrelsen, Polisen och andra 
aktörer fullföljs arbetet med handlingsplanen Insikt/Utsikt för ett län fritt från alkohol- och drogrelaterade 
skador. 
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Handlingsplanen för sexuell hälsa antogs 2009 och gäller till och med 2011. Den och följs upp årligen. I 
samband med uppföljningen inför 2012 kommer behovet av sexologmottagning att beskrivas. 
 
I juni 2010 ansökte Landstinget om inträde och blev i september medlem i nätverket Hälsofrämjande 
sjukhus och vårdorganisationer. Tre inträdesprojekt har beskrivits inom områdena patient-, medarbetare- 
och befolkningsperspektiv. Medlemskapet ger möjligheter att delta i olika tema- och arbetsgrupper, utbyta 
erfarenheter och kunskap med andra landsting och sjukvårdsorganisationer från hela landet. 
 
I primärvården har vårdenheterna uppdrag att arbeta hälsofrämjande på ett systematiskt sätt. Vårdenheten 
ansvarar också för sjukdomsförebyggande insatser, i samarbete med kommuner, intresseorganisationer och 
andra berörda aktörer. Vårdenheten ska lägga stor vikt vid patienternas och invånarnas levnadsvanor 
(tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor), på behandling 
och förebyggande av sjukdom samt för att främja hälsa och livskvalitet. Att fråga om alkohol- och 
tobaksvanor ska vara en naturlig del av patientmötet. Att ordinera fysisk aktivitet på recept ska ses som en 
behandlingsform jämförbar med att ordinera läkemedel eller någon annan behandling. 
 
Inom de opererande verksamheterna drivs En rökfri operation för att få patienter att avstå från rökning vid 
planerade ingrepp och att inte röka under läkningsperioden efter akuta ingrepp.  
 
Satsningen på höft- och knäskola intensifieras för att undvika behov av protesoperationer. 

Vårdprevention 
Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt och strukturerat förebyggande arbetssätt, som garanterar 
en säker och lika vård för alla patienter i länet. Målet är att ingen skada som går att undvika ska uppstå under 
vårdtiden på sjukhuset eller i hemmet. 
 
Ett tvärprofessionellt och tvärfunktionellt utvecklingsarbete pågår inom fall, undernäring, trycksår och 
smärta. Det bedrivs över huvudmanna- och kommungränser och kommer att utvecklas ytterligare under 
planperioden. Resultaten registreras och följs i Senior alert, ett kvalitetsregister som används i samverkan 
med kommunerna. 

Program för egenvård 
Möjligheterna att arbeta förebyggande och fokusera på det friska blir allt bättre. Teknik, läkemedel och 
effektiva vårdprogram underlättar detta. Program som stödjer verksamheternas förståelse och agerande i 
detta område är exempelvis: 

• Nya svenskar 
• Passion för livet 
• Livskraft 
• Från patientskola till lärcafé  
• Ungas psykiska hälsa. 

Samverkan 
Vårdens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst för patienten. Ansvariga har utsetts för 
att det finns mötesplatser och gemensamma arbetsformer för samtliga aktörer i Landstingets verksamhet 
inom respektive sjukvårdsområde. Dessa har även ansvar för att kommunerna bjuds in och för att påtala 
förbättringsmöjligheter i systemet. Vårdenheterna i primärvården ska aktivt medverka till att skapa en 
sammanhållen vårdkedja, så att berörda patienter garanteras god vård. Samverkan ska ske på flera plan; dels 
internt på vårdenheterna mellan olika professioner, dels i organiserad samverkan med andra vårdenheter och 
vårdnivåer inom och utanför Landstinget. 
 
Inom den specialiserade vården är samverkan mellan sjukvårdområdenas kliniker av stor vikt, för att minska 
sårbarheten och erbjuda vård med jämn kvalitet till länets alla invånare på ett kostnadseffektivt sätt. Det 
innebär att vården inom fler områden än idag förläggs till en eller två ort/er. Länssjukvård ska fördelas till 
alla tre sjukhusen. I detta arbete är de medicinska programgrupperna viktiga. 
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Samverkan med kommunerna och andra aktörer 
Under 2011 arbetade Läns-LAKO fram gemensamma värderingar på områden att samverka kring. I 
samarbetet med länets kommuner kan särskilt nämnas  

• Barndialogen och arbetet kring barn och ungdomars hälsa 
• arbetet kring flyktingar 
• samarbetet inom psykiatrin 
• Seniordialog och arbetet med de mest sjuka äldre. 

Utveckling av gemensamma arbetsformer pågår kontinuerligt. 
 
Under 2012 förbereds kommunernas övertagande av hemsjukvården med mål att 2013 ha goda 
gemensamma arbetsformer. 
 
Under 2012 inleds arbetet med att utveckla en modell för att erbjuda länsinvånarna ett utökat vårdval. 
Utöver dagens primärvård, ska vårdvalet även omfatta besök hos specialistläkare inom vissa specialiteter. 
 
Familjecentraler och ungdomsmottagningar 
Grundidén med familjecentral är att etablera ett lokalt brett stöd till barnfamiljer. I familjecentralen 
samordnas arbetet mellan den öppna förskolan, barnhälsovården, mödravården och socialtjänstens 
rådgivande verksamheter. 
 
Genom samverkan mellan de olika verksamheterna och deras olika yrkesgrupper, utvecklas en helhetssyn på 
och ett enhetligt förhållningssätt till samhällets stöd för barnfamiljer. 
 
Ungdomsmottagning kan erbjuda insatser av medicinsk, social och psykologisk karaktär utifrån en 
helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar. Personalen ska ha en bred yrkeskunskap som 
svarar mot de problem som ungdomarna förväntas söka för. Arbetet omfattar uppsökande, förebyggande och 
behandlande insatser. Målsättningen är att det i samverkan med kommunerna ska etableras minst en 
familjecentral och ungdomsmottagning i varje kommun. Uppföljning och utvärdering genomförs årligen. 
 
Barnhälsovården, kvinnohälsovården och ungdomsmottagningarna är sedan 2010 organiserade inom 
sjukvårdsområdena, men har samma geografiska spridning av sin verksamhet som tidigare och utgör 
Landstingets bas i familjecentralerna. 
 
För utbyggnad familjecentraler och ungdomsmottagningar finns anvisat 1,5 miljoner kronor. 
 
Vård och omsorg för de mest sjuka äldre 
Med stöd av statliga medel för en satsning på ökad utveckling av vården av svårt sjuka äldre under 2008–
2010 har Landstinget bedrivet ett arbete inom följande områden: 

• Läkemedelsgenomgångar i ordinärt och särskilt boende, där bland annat farmaceuter medverkar. 
• Läkartillgång i äldreboende. 
• Förebyggande arbete, vårdprevention (inom områdena fall, nutrition, trycksår, smärta). 

Förebyggande hembesök till personer som är 80 år och äldre. 
• Demensvård, mobilt demensteam för BPSD-problematik (beteendemässiga och psykologiska 

symtom vid demenssjukdom). 
• Kost och nutrition, kvalitetsregistret Senior alert. 
• Rehabilitering. 
 

Det arbetssätt som tagits fram kring de äldre inom Höglandets sjukvårdsområde, Esther, utvecklas vidare i 
Herman och Brita i Värnamo sjukvårdsområde och i KLAS i Jönköpings sjukvårdsområde. 
 
Seniordialogen är  en gemensam lärplattform för hela länet, med ambitionen att stimulera kompetensutbyte 
och förbättringsarbete mellan kommuner och landsting. 
Landstinget bedriver idag geriatrisk verksamhet under olika förutsättningar i de tre sjukvårdsområdena. 
Under 2012 flyttas strokerehabiliteringen från Nässjö till Eksjö, vilket kan öka kostnaderna. För att kunna 
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utveckla geriatrisk verksamhet och för att på bästa sätt tillgodose invånarnas behov i samband med 
kommunalisering av hemsjukvården görs en översyn av arbetssätten. 
 
Regionsjukvård 
För den högspecialiserade vården samverkar landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping (sydöstra 
sjukvårdsregionen). Regiongemensam vård vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) finansieras med en 
fast och en rörlig del. Uppföljning sker genom redovisning av DRG (diagnosrelaterad grupp) för 
slutenvården och längre fram genom KVÅ (klassificering vårdåtgärder) för öppenvården. 
 
I december 2011 tar regionsjukvårdsnämnden beslut om överenskommelse om den ekonomiska ramen för 
regiongemensamma angelägenheter inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

Rehabilitering – återgång i arbete  
En effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning för att gå 
från utanförskap till arbetsgemenskap. Det krävs ett lagarbete som omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad 
och social rehabilitering för att åstadkomma goda resultat. Ingen ska vara sjukskriven för att hon eller han 
inte har fått medicinsk hjälp. 
En lokal handlingsplan har upprättats som bland annat innehåller rehabsamordnare på vårdcentraler, 
psykiatriska öppenvårdsmottagningar, ortopedkliniker, medicinkliniker samt onkologklinik. 
Kompetensutveckling/försäkringsmedicinska utbildningar anordnas och ytterligare delprojekt med målet 
återgång i arbete har påbörjats. Ett nytt arbetssätt med stöd av Landstingets egenutvecklade hjälpverktyg har 
tagits fram, där tvärprofessionella team och olika aktörer samverkar för att tidigt göra en helhetsbedömning 
och rehabiliteringsplan i dialog med patienten. Vid mer komplexa sjukfall krävs fördjupade utredningar. 
Dessa utredningar utförs av rehabenheten i Nässjö REN. 
Förbättrade sjukskrivningsunderlag är också en viktig del med åtföljande datorisering. 
En handlingsplan om jämställd sjukskrivning har upprättats och aktiviteter pågår. 
 
Referensgruppen Försäkringsmedicinskt forum har bildats, med specialistkompetens inom 
försäkringsmedicin och arbetsrehabilitering. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings överenskommelse med staten om att införa en rehabiliteringsgaranti för 
åren 2009 – 2011 planeras fortsätta. Förhandlingar pågår om det fortsatta arbetet. 
 
Ett avtal mellan Landstinget i Jönköpings län och Försäkringskassan Jönköping har tecknats inom ramen för 
Finsam 93. Detta innebär att Försäkringskassan har kontaktpersoner vid de enheter där Landstinget har 
rehabsamordnare. Ett utvecklingsarbete för att höja kvalitén på avstämningsmöten har påbörjats. 
 
För att underlätta för de medborgare som behöver en samlad rehabilitering för återgång till arbete, har tre 
Samordningsförbund bildats, ett på vardera sjukvårdsområde i länet. Samordningsförbundet innebär 
samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. 
 
Kultur i vården 
Samverkan mellan vården och kulturarbetare uppmuntras för att ta vara på erfarenheterna av den stärkande, 
rehabiliterande och behandlande effekt som kultur kan ha på patienterna – och även för att stimulera 
personalen att upptäcka nya infallsvinklar. 
 
Förbättringscoacher 
Landstinget har blivit ett centrum för utveckling av coacher. Tillämpning av nya metoder och modeller som 
vuxit fram i forskning har kunnat tas tillvara i förbättringsarbete. Samverkan med kommunala verksamheter 
har etablerats. Förmågan att leda med aktiv patientmedverkan och genom andra betonas. Kommun och 
landsting i stort behov av coacher för förbättringsarbete inom områden som modellkommunarbete, mindre 
tvång i psykiatri, regionalt cancerarbete och äldresamverkan. 
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Kliniskt förbättringsarbete 
Vårdens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst för patienten. Partnerskap med patient 
och närstående skapar bästa möjliga förutsättningar för bra resultat. Att göra rätt från början och ständigt och 
systematiskt utveckla vardagsarbetet leder till goda resultat och bästa möjliga resursanvändning. 
 
Hälso- och sjukvården ska vara baserad på kunskap och beprövad erfarenhet. Verksamheten ska 
kännetecknas av ambitionen att erbjuda en bra och säker vård för att nå bästa möjliga kliniska resultat. 
Socialstyrelsens och Sveriges Kommuners och Landstings Öppna jämförelser har inneburit ett ökat fokus på 
kliniska resultat. En viktig del i detta arbete är kontinuerlig uppföljning av kliniska resultat i de medicinska 
programgrupperna, med utgångspunkt från de öppna jämförelserna. Det är angeläget att kunskapsstyrningen 
tar sin plats tillsammans med tillgänglighet, patientsäkerhet och ekonomi i ledningssystemen på alla nivåer i 
systemet. 
 
Nationella riktlinjer 
De senaste åren har det kommit nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, diabetesvården, psykiatrivården, 
vård vid demenssjukdom, psykosociala insatser för personer med schizofreni, vård av lungcancer och 
rörelseorganens sjukdomar samt riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för att främja 
livsstilsförändring inom kost, motion, tobak och alkohol. Riktlinjerna innebär förändringar i hur vården 
utförs, allt från prevention till sjukhusvård.  
 
Arbetet inom verksamheterna kommer successivt att anpassas till de ovan angivna riktlinjerna, vilket 
innebär både ökade och minskade kostnader för Landstinget. Riktlinjerna presenteras i regionala konferenser 
och behandlas därefter i budgetprocessen. Uppföljning sker via regionsjukvårdsnämnden. Hösten 2011 och 
tre år framåt genomförs en nationell kampanj om att söka vård vid misstanke om stroke, för att behandling 
ska kunna sättas in tidigt. Inom strokevården pågår ett aktivt riktlinjearbete och en del förbättringar behövs. 
Ett sådant område är att Landstinget har låg tillgång på logopeder, varför utökningar behövs under 
planperioden. 
 
Fakta – allmänt kliniskt kunskapsstöd 
Vårdriktlinjer och kliniskt förbättringsarbete krävs för att säkra att bästa möjliga resultat kan nås med så 
liten variation i resultat som möjligt. Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Landstinget i Jönköpings 
län , tillgängligt i intranätet och från 2012 även på Landstingets webbplats lj.se. Det ska fungera som ett 
länsgemensamt beslutsstöd i det grundläggande medicinska vardagsarbetet och även innehålla lättillgängliga 
länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap. Fakta är en utveckling av Landstingets arbete med 
vårdprogram, vårdriktlinjer, rådgivande synpunkter och Ako-dokument (som beskriver samverkan mellan 
primärvård och slutenvård). Multiprofessionella Fakta-grupper tar fram de landstingsövergripande Fakta-
dokumenten, som sedan fastställs av Landstingets medicinska programgrupper. Avsikten är att integrera 
Fakta i Landstingets IT-stöd för vården, Cosmic. Fakta beskriver även vad som ska utföras på olika 
vårdnivåer och hur det ska följas upp. En utveckling av Fakta-arbetet sker i samarbete med Landstingen i 
Östergötland och Kalmar. För att åstadkomma bättre produktivitet och processer som säkerställer 
omhändertagande, behandling och patientsäkerhet, är det viktigt att förbättra de kliniska processerna. 
Exempel på tre områden med utvecklingsstöd är processerna hjärtsvikt, barndiabetes och förmaksflimmer.  
 
Nationella åtaganden 
Sjukvårdshuvudmännen har fått ett ökat ansvar för de nationella kvalitetsregistren. Landstinget i Jönköpings 
län har medverkat till att starta Gall-Riks för gallsjukdomar och Senior alert för vårdprevention samt är 
driftsansvarigt för Svenskt NjurRegister. Landstinget är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk 
användning av kvalitetsregister. Landstinget har det nationella uppdraget att driva ett snabbt införande av 
Senior alert i alla landsting och kommuner under tre år. Även Svenska palliativregistret ingår i en nationell 
satsning och därför har Landstinget tillsammans med kommunerna startat ett breddinförande för att bli 
heltäckande under 2011 och fortsätta arbetet med att fördjupa kunskapen om hur man arbetar förebyggande. 
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Cancervård 

Regionalt cancerarbete 
Under senhösten 2009 presenterades slutrapporten En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11), 
som påverkar landstingen i hög grad. Rapporten har stort fokus på utveckling av regionala cancercentra för 
kunskapsutveckling och forskning, men också på att stärka den patientnära vården och vårdkedjorna med 
förslag på förändrad organisation regionalt och nationellt. Ett regionalt cancercentra har bildats 2011 i 
sydöstra regionen, med en omfattande handlingsplan för att skapa jämlik vård i regionen av högsta kvalitet. 
Regionsjukvårdsnämden har fastslaget en vision och mål under planperioden för arbetet. 
 
Vision: 
”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det.” 
Vi lovar att: 

 Ingen cancerpatient i regionen har väntat mer än fyra veckor på adekvat behandling. 
 Alla cancerpatienter i regionen erbjudes diagnostik och behandling enligt ”Best Practice”. 
 Alla cancerpatienter är välinformerade / delaktiga i hela vårdkedjan.  
 Alla patienter i livets slutskede får lika god palliativ vård oavsett bostadsort. 
 Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram. 
 Prioritera patientnära forskning inom cancerområdet. 

 
För att effektivisera processer/vårdkedjor har en Fakta -grupp inom cancervård/onkologi startats med 
deltagare från flera specialiteter och yrkesgrupper. Detta arbete sker på både lokal och regional nivå. 
 
Med stöd av statliga medel har ett viktigt projekt satts igång i regionen. Behoven hos patienter med 
tjocktarmscancer ska följas i hela vårdkedjan, från prevention till palliativ vård, för att förbättra vårdkedjan 
till bästa möjliga. Projektet ska ses som ett pilotarbete som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen 
inom cancervården. 
 
Palliativ vård – vård i livets slutskede 
Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Den allmänna basala palliativa vården ingår i 
primärvårdens ansvar inom Vårdval i Jönköpings län. De geriatriska klinikerna har ansvar för den 
specialiserade sjukhusanknutna palliativa hemsjukvården. Det är viktigt att fortsätta att utveckla vårdteamen 
för specialiserad palliativ vård. Det är också viktigt att alla som behöver får en kvalificerad palliativ vård 
och att anhöriga kan delta i vården. 
 
Landstinget har en medicinsk programgrupp för palliativ vård samt vårdteam för specialiserad palliativ vård. 
Medicinsk programgrupp palliativ vård har till uppgift att utvärdera och främja utvecklingen av den 
palliativa vården i länet. Gruppen har tagit fram viktiga styrdokument för denna verksamhet.  
 
För att tillgodose ökat behov av specialiserad palliativ vård krävs en förstärkning av bemanningen till en 
beräknad kostnad av 7,5  miljoner kronor. 
 
Vaccinationer 
Den 1 januari 2010 trädde föreskriften om allmän vaccination mot humant papillomvirus (HPV) i kraft. Den 
omfattar alla flickor i åldern 10–12 år, födda 1999 eller senare. Vaccinationen är ett viktigt komplement till 
det väl inarbetade nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Vaccinationen är en 
förebyggande insats mot livmoderhalscancer orsakad av HPV och ska utföras av skolhälsovården i årskurs 
5–6. Ovaccinerade flickor upp till 18 år kommer att erbjudas vaccination. 
 
Varje kommun får bidrag för att täcka skolhälsovårdens kostnad. Landstingen blir ansvariga för, och får 
bidrag till, vaccinkostnader. På grund av upphandlingsproblem har processen försenats, men beräknas kunna 
genomföras 2012. 
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Onkogenetisk verksamhet 
I cancerplanen påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk verksamhet. 
 
Sedan 2009 pågår ett samarbete med universitetssjukhuset i Linköping för att förbättra kunskapsstödet till 
Landstinget i Jönköpings län. Samarbetet sker inom det regionala avtalet. För att om möjligt kunna starta 
verksamhet inom detta område i länet, krävs fortbildningsinsatser för en eller två sjuksköterskor samt en 
läkare i onkogenetisk rådgivning. Utbildning av personal pågår under 1–3 år. Beräknad kostnad 1,3 miljoner 
kronor.  

Patientsäkerhet  
Antalet förebyggbara vårdskador ligger fortfarande på en alltför hög nivå. Genom att utveckla nya arbetssätt 
kan vården bli mycket säkrare. Systemtänkande och delaktighet i planering av de egna arbetsprocesserna är 
avgörande för att minimera de mänskliga fel och misstag som leder till att patienter kommer till skada. Med 
en säkrare vård kan skador undvikas, samtidigt som vårdplatser och andra resurser frigörs. Patientens 
möjlighet till inflytande och delaktighet i vården är mycket viktigt för ett gott vårdresultat. Varje patient ska 
känna en trygghet och tillit i att man på bästa sätt samarbetar och samverkar i vårdkedjan och målet är 
patienten hela tiden är välinformerad. 
 
Landstinget i Jönköpings län ska vara i världsklass i patientsäkerhet. Patientsäkerhet handlar om systematisk 
kvalitetsutveckling där man lär genom egna och andras positiva exempel och misstag. Samverkan i 
internationella nätverk pågår och vidareutvecklas. I säkerhetsarbetet behövs engagemang, team och 
tvärprofessionella mötesplatser. Det behövs också  tillgång till experter och förbättringsmetoder för att öka 
tillförlitligheten i arbetsprocesserna för att ge rätt vård vid rätt tidpunkt, varje gång för varje patient.  
 
Säker vård – alla gånger och de 14 fokusområdena (se Figur 6, sidan 42) utgör basen för utvecklingsarbetet 
i patientsäkerhet. Arbetssätt har anpassats och utvecklats i enlighet med den nya patientsäkerhetslagen som 
trädde i kraft 1 januari 2011. Ett länsgemensamt angreppssätt för dialoger om patientsäkerhet och mätningar 
av säkerhetskulturen fortgår. Sambandet mellan kostnadseffektivitet och att göra rätt från början ska 
ytterligare förtydligas. För att stödja och stimulera utvecklingsarbetet kommer ett program för 
verksamhetsledningar i hela länet att genomföras kallat Ledningskraft. 
 
Inom ramen för den nationella Strama-satsningen har Landstinget etablerat ett länsgemensamt arbete och 
mötesplatser. Ambitionen är att minska både vårdrelaterade infektioner och användandet av antibiotika i 
diagnosområden där det finns risk att de överanvänds samt förbättra precisionen av användandet av 
antibiotika i de operativa processerna. Minska infektionsrisken i centrala infarter är ett annat 
satsningsområde. 
 
Säkerhetsarbetet med förebyggande åtgärder inriktas på följande områden, se Figur 6: Säker vård – alla 
gånger, sidan 42: 
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Figur 6: Pusselbitarna symboliserar de 14 områden som valts för satsningen ”Säker vård – alla gånger”. 
Satsningen görs för att minska antalet vårdskador och förbättra säkerhetskulturen inom hälso- och 
sjukvården. 

Läkemedelsanvändning 
Nya läkemedel ger möjligheter till förbättrade behandlingsresultat, men leder samtidigt till kraftigt ökade 
kostnader för läkemedelsbehandling. Landstinget eftersträvar en bättre resursanvändning genom att minska 
över-, under- och felanvändning av läkemedel. Genom följsamhet till ett antal fastställda kriterier uppnås en 
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Successiv förbättring har skett, men det är angeläget att även 
fortsättningsvis ha starkt fokus på området. Arbetet leds av Landstingets läkemedelsenhet och 
läkemedelskommitté, vars mål är att stödja en medicinsk och ekonomiskt rationell läkemedelshantering. Det 
är viktigt att ge linjeorganisationens chefer och förskrivare ett bra och tydligt informationsstöd, för såväl 
klinisk som ekonomisk uppföljning. Elektroniskt förskrivarstöd underlättar rationella läkemedelsval enligt 
rådgivande listan, som är baserad på Faktadokument. 
 
Mångfalden av driftsformer i vården och läkemedelsindustrins information direkt till patienterna, kräver att 
nya angreppssätt för läkemedelsarbetet snabbt behöver utvecklas. Äldre och läkemedel är ett ständigt 
aktuellt område för granskning, när man ska åstadkomma en riktig läkemedelsanvändning. För att komma 
vidare inom detta område har, på uppdrag av Läns-LAKO, tagits fram en handlingsplan i samverkan med 
kommunerna som startat 2011 och genomförs under planperioden: 

1. Mål för styrning: Äldres läkemedelsanvändning är ett prioriterat område inom vård och omsorg. 
Detta ska framgå i vårdgivarnas uppdrag och i vårdöverenskommelser. 

2. Mål för samordningsansvar: Varje patient i målgruppen har en läkare med samordningsansvar för 
den totala läkemedelsbehandlingen. 

3. Mål för dokumentation: En heltäckande och korrekt läkemedelsdokumentation för varje patient som 
är tillgänglig för samtliga vårdgivare. 

4. Mål för kvalitet: Varje patient har en ändamålsenlig och säker läkemedelsanvändning med 
regelbunden uppföljning av behandlingsresultat. 
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Handlingsplan område för område 
Primärvård 
I enlighet med det strategiska målet att vårdcentralen lägger stor vikt vid invånarnas levnadsvanor och bidrar 
till bästa möjliga hälsa för invånarna görs en satsning med start 2012 på att erbjuda utbildning och införa 
Hälsosamtal för målgrupperna: 

• Förstagångsföräldrar till ettåriga barn (barnhälsovården) 
• Återkommande vid 40, 50 och 60 år 
• Efter hjärtinfarkt eller stroke 

Det har kommit nya nationella riktlinjer för levnadsvanor, vilket innebär ett utökat åtagande för 
vårdcentralerna. 
Kostnad: 6 miljoner kronor 2012 och ytterligare 2 miljoner kronor 2013. 
 
Utvecklingen av vårdvalet bör även fortsatt fokusera på att stimulera utvecklingen av ersättningsmodeller 
som styr vården mot förebyggande åtgärder (friskvård), bättre kvalitet och sammanhållna vårdkedjor.  
För att ersättningen bättre ska fokusera på de med störst behov införs ACG successivt under tre år, istället 
för en ren åldersgradering. 
 
Somatisk vård 
Landstinget i Jönköpings län har förhållandevis korta väntetider, jämfört med de flesta andra landsting och 
regioner. Det är till stora delar ett resultat av ett intensivt arbete med förbättrade arbetssätt. För närvarande 
finns ändå problem inom delar av den somatiska vården, som är i behov av utökade ramar på grund av 
tillkommande patientgrupper. Inom några områden finns finansiering beskriven. I övrigt måste resurserna 
skapas genom att förbättra och effektivisera inom respektive förvaltning. 
 
Ögonsjukvård 
Nya behandlingsmöjligheter har kommit för ögonbottensjukdom vid diabetes makulaödem och 
åldersrelaterad makuladegeneration. Detta behandlas med läkemedel och det kräver omfattande kontroller. 
Beräknad kostnad: 4,5 miljoner kronor för personal och 4,5 miljoner kronor för läkemedel. 
 
Kirurgi 
Den kirurgiska och urologiska verksamhetens kostnader har ökat mer än tillgängliga medel, bland annat till 
följd av nya patientgrupper, som personer med fetma (obesitas). Samtidigt pågår diskussion i Sverige om 
ökad specialisering. 2012 planeras en översyn. En resursförstärkning behövs och beräknas till 8 miljoner 
kronor. 
 
Dialys 
Under våren 2012 invigs en ny dialysenhet på Höglandssjukhuset, med utökad kapacitet. Beroende på 
aktuellt behov kan utökade resurser behövas. 
 
Sömnapné 
Behovet av CPAP behandling för sömnapne har ökat. Sedan 2011 ges vård i alla tre sjukvårdsområdena. För 
2012 avsätts ytterligare 1,5 miljoner kronor. 
 
Neonatologi 
För att klara vården av de för tidigt födda och undvika infektioner har det skett en ombyggnad på 
avdelningen och nu krävs en utökning av personalen 5 miljoner kronor. 
 
Ortopedi 
5 miljoner kronor tillförs med anledning av det ökade antalet protesoperationer i höft och knä. 
 
Psykiatrisk vård 
Allmänpsykiatri 
Ett föredöme inom svensk psykiatri” – utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län 
togs fram under 2009–2010. Planen slår fast att det finns en stabil grund med höga ambitioner att bygga 
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vidare på, med resurser och kostnader som ligger på rikssnittet. Det finns tydliga geografiska skillnader i 
vårdtider och hur invånarna i olika kommuner söker psykiatrisk vård. För att bli ett föredöme i Sverige och 
erbjuda invånarna med psykisk ohälsa den bästa vården oavsett var man bor i länet, föreslås14 åtgärder:  

1. Tydliggör länsspecialistfunktionerna och deras uppdrag. 
2. Utnyttja den gemensamma styrkan för att driva utvecklingsfrågorna och sprida goda idéer. 
3. Säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. 
4. Säkra kontinuiteten mellan öppen och sluten vård. 
5. Förbättra uppföljningen och säkra ”God vård”. 
6. Skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av psykosvården. 
7. Kvalitetssäkra tidiga bedömningar och diagnostisering. 
8. Utbildning, handledning och konsultationer. 
9. Ta vara på möjligheterna till effektivisering. 
10. Utveckla kommunikationen med patienterna. 
11. Förbättra den fysiska miljön. 
12. Förbättra vårdens innehåll på vissa punkter. 
13. Utveckla samarbetet med brukare och vårdgrannar. 
14. Avsätt budgetmedel för fortsatt utveckling. 

 
2011 startade ett intensivt och systematiskt arbete med åtgärdsförslagen under två år. För genomförande av 
utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin finns 10 miljoner kronor avsatta i budgeten för 2012.  
 
Rättspsykiatri 
Det har de senaste åren varit ett varierande behov av rättspsykiatri. Landstinget har avtal med Östergötland 
om ett nära samarbete med Vadstena sjukhus. Landstinget har även vårdavtal med andra landsting. Som en 
del av psykiatrins utvecklingsplan utreds om enheten i Jönköping ska inriktas på utslussning.. 
 
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
Landstinget har utrett eventuell sammanslagning av de tre barn- och ungdomspsykiatriska verksamheterna, 
till en länsövergripande psykiatrisk klinik för barn och ungdomar. Utredningen har klargjort att det i nuläget 
inte är lämpligt, istället bör man öka förutsättningarna för ett länsövergripande samarbete. Utredningen ger 
vid handen att resurserna inom området kan vara otillräckliga. Det mest överhängande problemet är bristen 
på läkare. Sedan 2007 har statliga medel avsatts för barn och unga med psykisk ohälsa. De har använts till 
en allmän förstärkning av BUP samt för att öka tillgängligheten. Dessa arbetsområden har fallit väl ut och är 
permanentade sedan 2011: 
 

• Barn- och ungdomspsykiatrin i Höglandets och Värnamo sjukvårdsområde. 
• Anorexivården i länet. 
• Samordnande barnpsykolog knuten till barnhälsovården. 
• Barn med koncentrationssvårigheter. 

o Samordnare inom VITS (Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan), mellan kommun och 
landsting, är tillsatt. Detta projekt utvecklar samarbetsformer mellan Landstinget och länets 
kommuner, för att stödja barn och unga med koncentrationssvårigheter.  

o Neuropsykiatriskt team inom barn- och ungdomshabiliteringen, för att förbättra tillgänglighet 
för bedömning, eftersom väntetiderna är långa. 

o Arbete med vårdprogram pågår, för hjälp till barn med koncentrationssvårigheter. Samverkan 
ska utvecklas och ansvarsfördelning tydliggöras mellan barnhabiliteringen, barn- och 
ungdomspsykiatrin och de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna. 

 
Särskilda satsningar 2011–2012 

• Rekryteringsinsatser för läkare 
• Länsövergripande vårdutvecklare med uppdrag att 

o skapa länsövergripande vårdriktlinjer för att kunna erbjuda lika villkor för länets invånare 
o etablera kontaktnät på ledningsnivå med kommunerna för bättre kommunikation. 
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o utarbeta metoder för att mäta kvalitet av den vård som produceras och införa nationella 
kvalitetsregister 

o samordna införandet av Cosmic. 
 
Finansiering sker tillsvidare genom statsbidrag. 
 
Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa 
Sedan 2009 finns beslut om förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa. För primärvården 
innebär den förstärkta vårdgarantin 0+7 dagar, alltså kontakt samma dag och högst sju dagar till besök. För 
den specialiserade vården innebär den förstärkta vårdgarantin för närvarande 30+60 dagar, alltså högst 30 
dagar till första besök och högst 60 dagar till start av beslutad utredning/behandling. För detta erhålls 
statsbidrag i förhållande till resultatet. 
 
Modellkommunsprojekt 
Modellområde Psykisk hälsa barn och unga är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), i syfte att främja psykisk hälsa samt tillgodose tillgänglighet till effektiva vård- och 
stödinsatser. Kommunerna Eksjö och Jönköping har tillsammans med Landstinget valts ut som 1 av 14 
områden i Sverige för att i samverkan ta fram modeller och samordna insatserna. Projektet beräknas pågå 
under en treårsperiod med start 2010. Kommunerna och  Landstinget har tillförts 2 miljoner kronor, som ska 
täcka kostnader i samband med utvecklingsarbetet inom projektet. Ur detta arbete växer fram kunskap om 
bland annat arbets- och ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare. Barndialogen har som särskilt område att 
följa arbetet och verka för en spridning i länet. Under 2012 kommer medel för utveckling av stödet till barn 
med psykisk ohälsa att behövas. 
 
ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Ambulans- och sjuktransporter, sjukresor 
Ambulans- och sjuktransporter, sjukresor 
Länets ambulanssjukvård är idag en väl fungerande länk i akutsjukvårdskedjan, med 
sjuksköterskekompetens (flertalet med specialistutbildning) i alla ambulanser. 
 
Länsövergripande fortbildning i akut omhändertagande och ledningsmetodik genomförs årligen. 
 
Ett nytt avtal för ambulansdirigering med start 2011 har träffats med SOS Alarm. Det innebär att alla samtal 
bedöms och prioriteras av sjuksköterska. Avtalet är tvåårigt med möjlighet till ett års förlängning. 
 
På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Landstinget idag så kallade IVPA-larm i samverkan 
med kommunal räddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på aktuell ort får larm via 112. De har då 
möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans. Landstinget står för 
kostnader för del av utbildning och utrustning. 
 
Länstrafiken ansvarar för samordning av sjuktransporter och sjukresor, via ett gemensamt 
beställningssystem för kommunerna och Landstinget. Länstrafiken har också ansvar för upphandling av 
trafikentreprenörer. Nuvarande avtal med entreprenörer gäller till den 31 augusti 2012. 
 
En översyn av sjukreseförmånen  har genomförts under 2011. Sjukreseförmånen för resa för med privat bil, 
buss och tåg begränsas till att gälla vid resa till vårdgivare utanför länet efter specialistvårdsremiss eller 
vårdgarantiremiss eller till länets sjukhus vid återkommande kvalificerad vård såsom dagsjukvård, 
onkologisk behandling och dialys. 

Handikapp- och hjälpmedelsverksamhet 
Området omfattar övergripande handikapp- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 
audionommottagning och syncentral samt ortopedteknisk verksamhet. Även samarbete med 
handikapporganisationer och bidrag ingår. 
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Förslag till handlingsplan för funktionshinderpolitiken i Landstinget i Jönköpings län: 
 

• Att under 2011–2013 utbilda politiker, förvaltnings- och verksamhetschefer i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

• Parallellt med utbildningsinsatser identifiera områden som är eftersatta och där insatser 
behövs. 

Hjälpmedel 
Det är viktigt att hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
hjälpmedelsförsörjning till både länets kommuner och Landstinget. Sedan 2009 har arbetet pågått med att 
förändra hjälpmedelscentralens lokalmässiga förutsättningar, när det gäller att hantera de ökade volymerna 
av hjälpmedel. Hösten 2011 är den nya hjälpmedelscentral på Ryhovsområdet i Jönköping klar. Den innebär 
bättre arbetsmiljö för personal, ökad tillgänglighet för besökare och även möjligheter till ett mer rationellt 
arbetssätt. 
 
Den nya hjälpmedelspolicyn som togs 2010 avspeglar följande: 

• Hjälpmedel ses som en del i en vård- och rehabiliteringsprocess, snarare än som en isolerad produkt.  
• Behovsstyrning i stället för diagnosstyrning.  
• Ökat egenansvar för brukare. 

 
Denna inriktning innebär att vissa bidrag tas bort och övergår i egenansvar. De bidrag som finns kvar 
revideras med tanke på kostnadsläget i samhället i kombination med ökat egenansvar. Enklare hjälpmedel 
inom produktområdena hushåll, personlig vård och träning utgår ur sortimentet. En särskild satsning har 
skett på kognitiva hjälpmedel. 
 
För att stärka patientens ställning inom hjälpmedelsområdet utreds under planperioden möjligheter till att 
införa fritt val av leverantör vid förskrivna medicinskt motiverade hjälpmedel med syftet att ge 
hjälpmedelsanvändaren större inflytande över valet av hjälpmedel.  
En modell för att införa fritt vårdval för utprovning av hörapparater tas fram under 2011 och införs 2012. 
 
De avgifter och bidrag som gäller från och med 1 januari 2012 framgår av Landstingets avgiftshandbok. 
 
Habilitering 
Habiliteringen som specialistfunktion spelar en viktig roll i samspelet med hälso- och sjukvården och länets 
kommuner. Under 2009 gjordes en utredning kring behov av lokalmässiga förbättringar i Eksjö och 
Värnamo. Vissa förbättringar har gjorts och i Eksjö kommer ett nytt habiliteringscentrum att byggas. 
 
Bidrag till handikapporganisationer 
 
Ett aktivt samarbete eftersträvas när det gäller information och mötesplatser för olika grupper inom 
handikapprörelsen. 
 
Information och upplysningsverksamhet till personer med funktionshinder, men också till samhället om 
särskilda förutsättningar hos personer med funktionsnedsättning, är en viktig verksamhet som Landstinget 
lämnar bidrag till. Organisationer inom handikappområdet, som är verksamma i länet och har en 
länsorganisation, kan ansöka om bidrag. Riksorganisationer ska vara registrerade och få statsbidrag. 
 
Råd och stöd till personer med funktionsnedsättningar 
Landstinget har sedan slutet av 1990 fått statsbidrag för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS. 
Verksamheter har permanentats inom ramen för bidraget med uppdelning på habilitering (LSS) och sjukvård 
(LSS). 
 
Kiropraktorer och naprapater 
För att bredda Landstingets vårdutbud, infördes 2008 vårdavtal med kiropraktorer och naprapater för 
behandlingar som har ett vetenskapligt underlag. Arbete med att sluta nya avtal pågår inför 2012.  
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Bidrag inom folkhälsoområdet 
Landstinget lämnar bidrag till organisationer som arbetar för att främja folkhälsans utveckling i länet. 
Bidraget kan vara allmänt organisationsstöd, men även stöd till särskilda projekt som kan tjäna som förebild 
och stimulans för andra organisationer eller enskilda. Bidrag till nykterhetsfrämjande organisationer, 
idrottsrörelsen, NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) är några exempel i denna 
bidragsgivning.  

Övrigt 
Smittskyddsverksamhet 
Enheten för smittskydd och vårdhygien medverkar till vårdhygieniskt säkrare verksamhet inom Landstinget 
och kommunerna. Patientsäkerhetsarbetet har intensifierats de senaste åren. Mätningar av följsamhet till 
hygienrutiner, samt råd till sjukvårdspersonalen, har införts i hela sjukvårdssystemet. 
En omfattande provtagning sker redan för att hindra spridning av MRSA (meticillinresistenta gula 
stafylokocker). Eftersom förekomsten av resistenta bakterier ständigt ökar, kommer liknande aktiviteter att 
krävas, liksom både uppmärksamhet och resurser. Antibiotikaresistenta bakterier på sjukhus utvecklas på ett 
olycksbådande sätt på västerländska sjukhus. För att motverka detta pågår  ett intensivt arbete inom både 
primär- och specialistvård  kring en restriktiv antibiotikaanvändning genom Strama (Strategigruppen för 
rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens).  
 
Klamydiainfektioner har ökat under många år, men förefaller nu minska något. Infektionen kan vara svår att 
upptäcka i ett tidigt skede, men kan senare orsaka sterilitet. Intensifierad smittspårning och allsidig 
information, bland annat om kondomanvändning, är nödvändigt i kampen mot denna och andra sexuellt 
överförbara infektioner. Införandet av projektet Klamydiatest via webben har varit en stor framgång och 
särskilt bidragit till att fler unga män testat sig. 
 
Ansträngningar för att fortsätta med, och helst öka, antalet vaccinationer mot säsongsinfluensa, är exempel 
på andra viktiga inslag i det smittförebyggande arbetet. 
 
Riskhantering och krisberedskap 
Det krävs planläggning, utbildning och övning för att erbjuda god och säker sjukvård även vid stora olyckor, 
katastrofer, driftstörningar och andra allvarliga händelser. Risker, sårbarhet och förmåga måste analyseras 
fortlöpande och vara grunden för planeringsarbetet. Detta arbete genomförs genom projektanställningar med 
hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
Målsättningen är att 90 procent av all personal som ingår i krisorganisationen har utbildats/övat under de 
senaste två åren. 
 
För att trygga en god ledning vid allvarliga händelser införs under 2011 och 2012 Landstingets kris- och 
katastrofmedicinska beredskapsplan för allvarliga och extraordinära händelser. 
 
Samarbetet med andra myndigheter och aktörer har under senare år fördjupats och även prövats vid flera 
händelser. Särskilda ledningslokaler har byggts hos räddningstjänsten och SOS Alarm i Jönköping, för både 
samverkan och särskild sjukvårdsledning på regional nivå. 
 
För att förbättra förmågan vid händelser med kemiska, biologiska och radionukleära (CBRN) ämnen byggs 
en fast saneringsanläggning vid Höglandssjukhuset i Eksjö. När den står färdig har länets alla sjukhus 
motsvarande kapacitet. Utbildning kommer att ske kontinuerligt för att uppnå god förmåga inom CBRN-
området. 
 
Jämlik vård  
Ett projekt för jämställd vård, med medel från SKL, innebär bland annat utbildning av medarbetare och 
politiker. Erfarenheterna kommer också att användas i arbetet för en mer jämlik vård. 
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Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård  
Forskning och utveckling (FoU) är en viktig del i en kunskapsorganisation och Landstinget har därför, under 
en lång tid, satsat på forskarutbildning, seminarieverksamhet och bibliotek. Vidare finns resurser i form av 
tid för FoU-arbete samt medel till resor och kursavgifter. Det årliga regionala forskningsanslaget för 
Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras landstingen utifrån andelen invånare. Landstingets 
andel utgör cirka fyra miljoner kronor. Motsvarande satsning förutsätts gälla för perioden. Från FORSS går 
projektmedel tillbaka till länet för forskning och utveckling.  
 
Betydande forskning förekommer inom Landstingets verksamhetsområden, främst inom sjukhusvården, 
primärvården och tandvården. Futurum – akademin för hälsa och vård har till uppgift att ge kunskapsstöd i 
vardagsarbetet. Inom Futurum finns också möjlighet till forskarutbildning. 
 
Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare som skapats tillsammans med Högskolan och 
länets kommuner erbjuder bland annat magister- och masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap 
inom hälsa, vård och omsorg. 
 
STIMULANSBIDRAG OCH AVGIFTER 
 
Förbättrad tillgänglighet till vården 
Staten har i budget för åren 2009–2012 avsatt stimulansmedel för landstingens arbete med att förbättra 
patienters tillgänglighet till vården. Ramen utgör 1 miljard kronor jämte en särskild ram på 214 miljoner 
kronor för att stärka tillgängligheten  för barn och ungas ohälsa. 
 
Tillgänglighetsmiljarden fördelas till landstinget utifrån uppnådda resultat för väntan till nybesök hos 
specialist inom planerad specialiserad vård och till beslutad behandling inom planerad specialiserad vård. 
 
För såväl besök som behandling gäller att de landsting som når att målet att minst 70 procent av antalet 
väntade fått vård inom 60 dagar delar på 400 miljoner kronor. De landsting som når 80 procent delar på 
ytterligare 100 miljoner kronor. 
 
Beräkning görs månadsvis. 
 
För 2012 kan regelverket komma att revideras, men med den inriktning som gällt för 2011. I budgeten för 
2012 antas Landstinget erhålla ett bidrag motsvarande vår befolkningsandel, det vill säga 36 miljoner 
kronor. 
 
Patientsäkerhet 
Staten ger ett årligt stimulansbidrag till landstingen för att förbättra patientsäkerheten. Bidraget som för 
2011 uppgår till 500 miljoner kronor och 675 miljoner kronor per år från 2012 till 2014 fördelas till 
landstingen utifrån uppnådda resultat 
 
Överenskommelse har träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser under 
2011–2014 som innebär att en prestationsbaserad ersättningsmodell införs för statens ersättning till 
landstingen. 
 
Grundläggande krav för ersättning är att 
• Landstinget upprättar en patientsäkerhetsberättelse 
• det ska finnas en lokal Strama-grupp (samverkan mot antibiotikaresistens) 
• deltagande sker i den nationella patientenkäten för primärvård 
• väsentliga steg tas i förandet av nationell patientöversikt (NPÖ). 

 
Den prestationsbaserade ersättningen som för riket uppgår till 400 miljoner kronor fördelas utifrån fyra 
indikatorer med vardera 100 miljoner kronor. Förutsättningarna för det enskilda landstinget att erhålla 
ersättning är att 
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• patientsäkerhetskulturen mäts med en validerad enkät som omfattar min 25 procent av personalen 
• följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler mäts på minst 75 procent av alla 

slutenvårdsavdelningar på alla sjukhus 
• förekomst av trycksår mäts på minst 50 procent av alla slutenvårdsavdelningar på alla sjukhus 
• antibiotikaförskrivning i öppenvården minskar. 

  
Landstinget har idag ett omfattande patientsäkerhetsarbete som i hög grad svarar upp emot de krav som här 
redovisas för att får ersättning från staten. Det finns därför skäl att budgetera ett statsbidrag på 14,5 miljoner 
kronor, som utgör Landstingets befolkningsandel av 400 miljoner kronor. 
 
Sammanhållen vård och omsorg för äldre 
Regeringen avser att genomföra en satsning på att få omsorgen och vården i form av hemsjukvård, 
äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka på nya sätt för att samla sina insatser kring de mest 
sjuka äldre för ett bättre omhändertagande. 
Regeringen tänker därför genomföra en särskild satsning på att effektivisera användandet av resurser så att 
vården och omsorgen i större grad utgår från patienternas behov samt organiseras effektivare. Satsningen 
ska premiera resultat så att lokala lösningar anpassade till förutsättningar i respektive landsting och kommun 
kan växa fram. Regeringen föreslår att 150 miljoner kronor avsätts för år 2011, 1 miljard kronor för 2012 
samt 1,3 miljarder kronor 2013–2014. Avsättningen avser både kommuner och landsting. 
 
Rehabiliteringsgaranti 
Sveriges Kommuner och Landstings överenskommelse med staten om att införa en rehabiliteringsgaranti för 
åren 2009–2011 planeras fortsätta. Förhandlingar pågår om det fortsatta arbetet. 
 
Rehabiliteringsgaranti avser evidensbaserade och medicinska rehabiliteringsinsatser. 
Syftet är att stödja personer med ångest, depression, stress eller en långvarig smärta i axlar nacke och rygg 
att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning. 
Patienter har möjlighet att efter att vården har gjort en medicinsk bedömning få tillgång till kognitiv 
beteendeterapi (KBT) eller Multimodal rehabilitering (MMR, sammansatta åtgärder genomförda av flera 
professioner). 
 
Avgiftsnivåer 
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas på  Landstingets intranät, på Landstingets webbplats och i särskild 
bilaga till budgeten.  
 
Tabell 8: Utgiftsramar (miljoner kronor) 
 

Verksamhet/utgiftsområde 2010 
Utfall 

2011
Budget 

2012 
Budget 

Primärvård 1 695,7 1 731,1 1 734,3 
Specialiserad somatisk vård 4 120,9 4 117,3 4 209,9 
Specialiserad psykiatrisk vård 
Övrig hälso- och sjukvård 

647,2 676,4 679,5 

Ambulans- och sjuktransporter 130,8 126,4 127,9 
Sjukresor 71,6 70,5 59,0 
Handikapp/hjälpmedelsverksamhet 142,1 136,4 139,1 
Folkhälsofrågor 19,7 28,1 34,5 
FOU 5,6 7,5 6,0 
Övrigt 122,8 60,5 65,7 
Summa 6 956,6 6 954,2 7 055,8 
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INVESTERINGAR  
För den specialiserade vården och primärvården som drivs i Landstingets regi föreligger förutom 
reinvesteringar/nyinvesteringar i utrustning även behov av vissa lokalmässiga förbättringar för att lokaler 
ska vara ändamålsenliga. 
 
För utrustningsinvesteringar ska landstingsstyrelsen i förvaltningsbudgeter fastställa vilka investeringar som 
ske genomföras inom ramen för anvisade medel. I föreliggande budget godkänns större 
utrustningsinvesteringar enligt följande 
 
Medicinsk diagnostik 
Integrerad plattform för provanalys inom kliniskt kemi och mikrobiologi – 15 miljoner kronor 
 
Höglandssjukhuset 
Utrusning och inredning av hus 36 – 15,7 miljoner kronor 
 
Investeringar i egna fastigheter ska under 2012 påbörjas för följande objekt. 
 
Höglandssjukhuset Eksjö – etapp enligt generalplan 
Utifrån den generalplan 2000 som tidigare redovisat för landstingsfullmäktige har en vidareutveckling skett 
och förslag till etappindelning för återstående investeringar. 
 
I den etapp som påbörjas under 2012 görs en utbyggnad av sjukhuset som innehåller nya lokaler för 
akutmottagning, operation och intensivvårdsavdelning, sterilcentral, ortopedmottagning och vårdavdelningar 
samt samlad barn- och ungdomsmedicinsk klinik. Dessutom ny huvudentré, matsal/cafe samt lokaler för 
godshantering, avfallsterminal och teknik. 
 
Utgiftsramen är beräknad till 115 miljoner kronor. 
 
Värnamo sjukhus – ombyggnad av vårdavdelningar 
Under ett antal år har vårdavdelningar inom hus 11 (medicinhuset) byggts om. 
Under 2012 börjar ombyggnad av plan 6 och 7. 
 
Utgiftsramen är beräknad till 60 miljoner kronor. 
 
Ombyggnad Gislaveds vårdcentrum 
Vid vårdcentralen föreligger behov av ombyggnationer för att skapa bra lokaler för vårdcentral, 
familjecentral och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. 
Planeringsarbete pågår och landstingsstyrelsen ska återkomma till landstingsfullmäktige med förslag till 
omfattning av investeringen och anvisning av utgiftsram. 
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TANDVÅRD 
 
Landstingets ansvar för tandvård regleras i tandvårdslagen. Landstinget har enligt lagen ett övergripande 
ansvar som omfattar all tandvård – både den offentligt drivna och den privat drivna. 
Landstinget är skyldigt att planera all tandvård, oavsett vem som är huvudman eller utför den.  
 
Enligt lagen ska Landstinget svara för 

• regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det  
år de fyller 19 år 

• specialisttandvård för vuxna 
• övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Landstinget bedömer lämpligt. 

 
Landstinget ska dessutom 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 marknad där producenter och konsumenter möts och där pris och kvalitet styr 
vården omfattning. Prissättningen för tandvårdsbehandlingar är i princip fri. Etableringsfrihet och 
konkurrens råder mellan olika aktörer. Allmäntandvård för vuxna finansieras av patientavgifter och 
ersättning från tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras av barntandvårdspeng. 
 
Landstinget är genom Folktandvården en stor producent av tandvård. Det innebär att Landstinget uppträder i 
olika roller inom tandvården – både som ”beställare” och ”utförare”. I och med att tandvården drivs på en 
marknad där konkurrens råder mellan olika vårdgivare, är det viktigt Landstingets agerar på ett 
konkurrensneutralt sätt och att Landstingets olika roller är tydliga såväl organisatoriskt som ekonomiskt. 
 
Utan att frångå krav på konkurrensneutralitet finns det skäl att ge specifika ersättningar till både 
Folktandvården och privattandvården, för åtaganden som inte har full kostnadstäckning genom 
tandvårdsförsäkringen, barntandvårdspeng eller patientavgifter. Det kan bland annat gälla uppdrag inom 
områden som geografisk tillgänglighet och prevention, samt riktade insatser för diagnosgrupper som till 
exempel patienter med stroke.  Inom barntandvården har Folktandvården ett särskilt uppdrag för kollektiva 
insatser, som finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik ersättning. 
 
Tabell 9: Verksamhetens omfattning 
 

 2009 2010 2011 
plan 

Allmäntandvård barn- och ungdomar  
- antal behandlade  

68 314 69 547 69 000 

Allmäntandvård vuxna 1) 
- antal behandlade 

79  927 86 563 95 000 

Specialisttandvård 
- antal behandlade 

 
7 903 

 
9 437 

 
9 000 

Tandvård för personer med särskilda 
behov 
- antal munhälsobedömningar 
- antal patienter nödvändig tandvård 

 
 

5 747 
3 611 

 
 

5 893 
3 740 

 
 

5 850 
 

1) uppgifterna för antal behandlade vuxna avser enbart Folktandvård 
 
 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och 
allmän hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för samtliga 
patientgrupper. 
 
Inom allmäntandvården kan såväl vuxna som barn och ungdomar fritt välja vårdgivare. 
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Redovisning av epidemiologiska data för barn och ungdomar 3–19 år inkluderar såväl Folktandvården som 
privattandvården. 
 
Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras.  

Strategiska mål 
1.1 Bra munhälsa 1.2 God tandvård 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

1. 11 Integrera och 
utveckla det 
förebyggande arbetet 
för att nå bra 
hälsoeffekter hos barn 
och ungdomar 

Andel kariesfria 19-
åringar  

IT-systemet T4 47 %  41%  
 

 45 % 

1.21 God 
tillgänglighet 
 

Möjlighet att få tid  
för undersökning utan 
akut behov inom 60 
dagar 
(inom egna 
kommunen) 

Förfrågan till 
samtliga kliniker 

100 % Nytt mått för 2012 Nytt mått för 2012   

1.22 God 
tillgänglighet 
(folktandvården) 

Antal remisspatienter, 
specialisttandvården, 
som väntat mer än 60 
dagar 

T4/Diver 0 Talet mäts på ett nytt 
sätt from 2010 

 1 382 patienter 

1.23 God 
tillgänglighet 
 

Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 

Statistik 90 % Nytt mått 2010  90 % 

1.31 Bra 
omhändertagande 

Efterfrågad 
nödvändig tandvård 
tillgodosedd 

Statistik 100 % Nytt mått 2011 Nytt mått 2011 

1.32 Bra 
omhändertagande och 
bemötande 
(folktandvården) 
 

Nöjda patienter Enkäter 100 %   96 % Ingen mätning gjord  

Perspektiv: Process och produktion 
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska 
förbättringsarbetet prioriteras. God tillgång på tandvårdspersonal kräver fortsatta satsningar på rekrytering 
av både nyutbildad och erfaren personal. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt 
för både kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten. 
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Strategiskt mål 
2.1 Effektiva arbetsprocesser  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

2.12 Säker tandvård Vårdhygien: Rätt 
klädd och basala 
hygienrutiner 

Intern 
stickprovskontroll 

100 %  Rätt klädd 96% 
 Basala 

hygienrutiner 77% 

 Rätt klädd 98 % 
 Basala 

hygienrutiner 76 % 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Odontologiska institutionen ska vara ett ledande centrum – såväl nationellt som internationellt – för 
specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal. 
 

Strategiskt mål 
3.1 Bästa möjliga tandvård 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

3.11 Kontinuerligt 
utvecklings- och 
förbättringsarbete  

Antal publicerade 
vetenskapliga 
artiklar/ 
lärobokskapitel 

Statistik 15  20   21 

Perspektiv: Ekonomi 
En förutsättning för att även fortsättningsvis utveckla tandvården är tillgång på kompetent personal och 
investeringar i ny teknik. Befintliga resurser som personal, lokaler och utrustningar måste användas på ett så 
effektivt sätt som möjligt. 
 
En väsentlig grund för att kunna erbjuda en tandvård som kännetecknas av hög kvalitet och hög 
produktivitet, är att all personal förstår sambanden mellan arbetsorganisation, prestationer och ekonomiskt 
utfall. För detta krävs både utbildningsinsatser och uppföljningssystem. 
 

Strategiskt mål 
4.1 Kostnadseffektiv tandvård 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

4.11 Ekonomi i balans 
         

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

Ekonomisystem Inte överstiga intäkt 
eller budget 

 Allmäntandvård 
+14  miljoner kronor 

 Allmäntandvård 
-19 miljoner kronor 

4.12 Hög 
produktivitet 

Produktivitet mätt 
som 
produktionspoäng i 
förhållande till 
arbetade timmar 
(folktandvårdens 
allmäntandvård) 

Ekonomisystem/T4 Förbättrad 
produktivitet jämfört 
med 2011 

Ingen mätning gjord  Sämre än 2009 
 

Handlingsplan 
Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning för Landstingets övergripande befolkningsansvar och mål 
om god tandvård. I begreppet ”god tillgänglighet” ingår olika delar som kort väntetid för att få komma till en 
tandläkare, ökad tillgänglighet med längre öppettider och service alla vardagar samt rimligt avstånd till 
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närmaste klinik. I budget 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts fast. Kliniker 
som saknar ekonomisk bärkraft, och enligt dessa förutsättningar inte ska avvecklas, ska finansieras med en 
särskild ersättning. Landstingsstyrelsen ska finansiera detta ur ramen för oförutsedda utgifter. 
 
Nationellt står tandvården den närmaste 10-årsperioden inför stora utmaningar när det gäller tillgång till 
tandläkarkompetens. Avgångarna på arbetsmarknaden är betydligt större än det antal som årligen utbildas. 
Den förbättrade tandhälsan som successivt uppnås i befolkningen förväntas inte under den närmaste 10-
årsperioden kunna balansera den minskade tillgången på tandläkare. Denna utveckling kommer också för 
länet att vara en utmaning, som kan mötas med nya arbetssätt som ökad delegering till tandhygienister men 
också att tandhygienister får ansvar för egna patienter. Konkurrensen om tandläkare kommer att ställa 
särskilda krav på  attraktiv klinikstruktur som kännetecknas av tillgång till bra handledning för unga 
medarbetare och större arbetslag med tillgång till specialister.  
 
Folktandvården är en stor producent av tandvård i länet och tillhandahåller tandvård till drygt 200 000 
länsinvånare.  Folktandvårdens prissättning har därigenom stor betydelse för situationen på 
tandvårdsmarknaden. Ur ett medborgarperspektiv är målet med prissättningen att länsinvånarna ska erhålla 
en tandvård med hög kvalitet till en rimlig kostnad. Samtidigt som krav på konkurrensneutralitet förutsätter 
att prissättningen baseras på självkostnad. Tandvårdspriserna höjdes senast  2010-07-01. För att finansiera 
pris- och löneökningar samt vissa ökade kostnader för att uppnå konkurrensneutralitet höjs Folktandvårdens 
priser 1 januari 2012 med i genomsnitt 3 procent.  
 
I självkostnaden för Folktandvården ska av konkurrensskäl ingå mervärdeskatt, trots att den kommunala 
sektorn har generell avdragsrätt för mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför tekniskt som en intäkt 
utanför folktandvården. För 2012 är denna beräknad till 18 miljoner kronor. 

Allmäntandvård vuxna 
För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra 
omhändertagande. Alla patienter inom Folktandvården ska informeras om behandlingsalternativ, kostnad, 
tidsåtgång med mera. Arbetet med att förbättra tillgängligheten ska fortsätta. Värdet för kunden ska mätas 
genom kundenkäter. 
 
Cirka 45 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver lagas, när de 
lämnar den organiserade barn- och ungdomstandvården. För att den tandhälsa som den fria barn- och 
ungdomstandvården åstadkommit inte ska riskeras, är arbetet med att öka abonnemangstandvården viktigt. 
Frisktandvård, vårdmodellen med tandvård till fast pris som Folktandvården genomfört, bör spridas på 
tandvårdsmarknaden. 
 
En särskild ersättning på 4,7 miljoner kronor ges för att täcka de kostnader vuxentandvården har för 
läkemedel, utbildningsansvar och tolk och som inte ska finansieras genom folktandvårdens eller 
privattandvårdens tandvårdstaxa. 

Allmäntandvård barn och ungdomar 
Den långsiktiga målsättningen för barn och ungdomars tandhälsa är att hålla tänderna fria från karies, och 
munhålan i övrigt fri från sjukliga förändringar. Medfödda och förvärvade defekter och tandställningsfel ska 
korrigeras till tillfredsställande funktion och utseende. Folktandvården har, tillsammans med hälso- och 
sjukvården, ansvar för att informera om tobakens och kostens inverkan på den allmänna hälsan och 
munhälsan. 
Barn- och ungdomstandvården 3–19 år omfattar för länet ett totalt åtagande på knappt 70 000 personer och 
under 2010 behandlades cirka 64 000 av Folktandvården. 
 
Mot bakgrund av att tandhälsan varierar i länet ska införande av differentierad barntandvårdspeng prövas 
inför 2013. 
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Barntandvårdsersättningen för 2012 utgör 1 270 kronor. Ersättningen är oförändrad jämfört med 2011. För 
tandreglering som utförs efter bedömning och godkännande av specialisttandläkare, utgår ersättning ur en 
särskild ram för ortodonti. 
 
Folktandvården har under många år bedrivit ett framgångsrikt och preventivt arbete inom barn- och 
ungdomstandvården. Ett systematiskt och aktivt folkhälsoarbete genomförs tillsammans med andra aktörer, 
med målet att förbättra barn och ungdomars hälsa. Folktandvårdens insatser inom barnhälsovård, förskola, 
grundskola och gymnasium är omfattande. Kostnaden för Folktandvårdens kollektiva förebyggande arbete 
beräknas till 8,8 miljoner kronor, som finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik ersättning. 
 
I utgiftsramen ingår 2,7 miljoner kronor för Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader för 
utbildningsansvar, läkemedel och tolk. 

Tandvård för personer med särskilda behov 
Landstinget är ansvarig för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper 
med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. 
 
De patientgrupper som avses är personer i särskilda boenden, hemsjukvårdspatienter och personer som 
omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade. 
 
Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande verksamhet) 
och nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård ske ges även till andra patientgrupper om det är ett led i 
sjukdomsbehandling. Den tandvård som här avses är exempelvis tandvård efter strålbehandling i öron-, näs, 
mun- och halsregion, infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp och behandling av patienter med 
nedsatt salivfunktion. 
 
Denna tandvård omfattas inte av tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av Landstinget inom ramen för 
hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. 
 
Ansvaret för att äldre personer i särskilda boenden och i hemsjukvård får sitt tandvårdsbehov bedömt och 
nödvändig tandvård tillgodosedd är en stor utmaning för Landstinget men även för den kommunala 
hemvården. Av de cirka 6 500 personer som 2010 var berättigade till munhälsobedömning tackade cirka 90 
procent ja till erbjudandet. Av dessa fick 55 procent nödvändig tandvård. Det är sannolikt att andelen som 
behöver och efterfrågat nödvändig tandvård är större än de som fått detta tillgodosett. 
 
För att tillgodose behovet av tandvård åt personer som bor i särskilda boenden prövas nya arbetssätt med 
bland annat en mobil enhet. En utvärdering av verksamheten har redovisats under innevarande år. Denna 
visar att verksamhet är bra för patienterna men att ytterligare ekonomiska analyser behöver göras.  
Arbetsmiljön i form av utrustning och lokaler är inte utformade optimalt och behöver förbättras inför en 
utökning av verksamheten. Verksamheten under 2010 omfattade endast cirka 360 patienter varför en fortsatt 
försöksverksamhet genomförs för att få bättre underlag för beslut om verksamhetens omfattning och 
utformning. Beslut om utökning och anskaffning av fler mobila enheter kan fattas av landstingsstyrelsen. 

Specialisttandvård 
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom Folktandvårdens 
Odontologiska institution. Institutionen har också ett nationellt uppdrag  att utbilda specialisttandläkare. 
Utbildning sker inom specialiteterna endodonti, bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi 
(käkkirurgi), oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. 
Inom flera specialiteter finns en ökad efterfrågan. Tandhälsan hos barn och ungdomar har förbättrats, 
samtidigt som det finns en andel med mycket dålig tandhälsa som kommer att kräva ökade insatser. Ökad 
efterfrågan följer också av att befolkningen blir äldre och drabbas av fler sjukdomar som kan påverkas av 
bristande oral hälsa. 
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De närmaste åren ska institutionen öka det konsultativa och kompetensstödjande arbetet gentemot 
allmäntandvården. Ett led i detta arbete är att behandling av patienter genomförs på allmäntandvårdskliniker. 
 
Utbildning av specialister inom samtliga åtta specialistområden ska bibehållas. 
 
Tabell 10: Utgiftsramar (miljoner kronor) 
 

Verksamhet/utgiftsområde 2010 
Utfall 

2011
Budget 

2012 
Budget 

Allmäntandvård – barn och ungdomar 110,2 105,3 105,1 
Allmäntandvård - vuxna 21,4 3,8 4,7 
Specialisttandvård 100,4 103,7 103,4 
Tandvård personer med särskilda behov 24,4 31,6 31,9 
Mervärdeskatt -17,4 -21,8 -18,0 
Summa 238,9 222,8 227,1 

 

Investeringar  
För den offentligt producerade tandvården har landstingsstyrelsen att bedöma behovet av investeringar för 
att uppnå en kostnadseffektiv tandvård. För allmäntandvården innebär detta att investeringarna ska kunna 
finansieras av de intäkter som erhålls genom vuxentandvårdens patient- och försäkringsersättning samt 
genom barntandvårdsersättningen. 
 
Inom fastighetsområdet finns behov av lokalförbättringar på Råslätt Tranås och i Värnamo. 
 
Landstingsstyrelsen ska pröva och fatta beslut om investeringar utifrån förutsättning att dessa kan 
finansieras inom folktandvårdens ekonomi. 
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4. Regional utveckling 
 
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att Landstingets vision För ett bra liv i ett attraktivt län ska 
förverkligas. Landstinget arbetar för regional utveckling och satsar på projekt och stöd till organisationer 
som bidrar till länets tillväxt. En bred och stark samverkan mellan Landstinget, Regionförbundet Jönköpings 
län, kommuner och övriga regionala aktörer inom länet har stor strategisk betydelse, nu och i framtiden. Det 
är endast med gemensamma ansträngningar länet blir livskraftigt och kan erbjuda invånarna bra hälso- och 
sjukvård, bra tandvård, intressant arbetsmarknad, goda livsmiljöer, rikt kulturliv och konkurrenskraftiga 
utbildningar. 
 
Landstingets mål är att med offentliga medel skapa förutsättningar för regional tillväxt. Landstingets insatser 
ska bidra till en positiv utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal. Speciellt viktiga är 
insatser inom områdena utbildning, kultur, näringsliv, turism och kommunikationer. 
 
Allmänhetens stöd för det demokratiska styrelsesättets grundprinciper är starkt. Demokrati är emellertid inte 
ett politiskt mål som kan åstadkommas en gång för alla. Demokratifrågorna måste ständigt hållas aktuella. I 
detta sammanhang är det viktigt att betona folkrörelseperspektivets betydelse för den framtida 
samhällsutvecklingen.  
 
Landstinget är positivt till bildande av regionkommun med tydligt ansvar för regional utveckling och tillväxt 
samt hälso- och sjukvård. Landstinget anser att nya geografiska indelningar bör växa utifrån ett 
underifrånperspektiv varför det är naturligt att starta processen utifrån nuvarande Jönköpings län. En sådan 
process bör ha som mål att inför nästa mandatperiod bilda en regionkommun. 
 
UTBILDNING 
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers utveckling, men minst lika viktigt för en 
regions utveckling. Dagens samhälle med ständiga krav på nya eller förbättrade kompetenser, ställer krav på 
en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet. 
 
Landstinget har för närvarande ekonomiska åtaganden för högskoleutbildning och folkhögskoleutbildning. 
Dessutom är Landstinget huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram, på uppdrag av länets 
kommuner. 

Folkhögskoleutbildning 
I det livslånga lärandet har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan 
skiljer sig från andra skolformer. 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 elever. 
 
Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som 
saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. En allt större del av folkhögskolornas kursutbud inriktas dock 
på särskilda kurser i till exempel musik, mediekunskap, teater, friskvård och entreprenörskap. Även rena 
yrkesinriktade kurser erbjuds, som till exempel fritidsledare, dramapedagog och kantor. Folkhögskolorna 
spelar en stor utbildningsroll för personer med kort utbildning, invandrare och personer med 
funktionshinder. 
 
Tabell 11: Elevveckor omfattning 

 2009 2010 2011 
prognos 

2012 
plan 

Egna folkhögskolor 13 332 13 293 13 100 12 500 
Övriga folkhögskolor 34 861 34 482 34 100 34 100 
Summa 48 193 47 775 47 200 46 600 
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Högskoleutbildning 
En stark högskola är en betydelsefull faktor för en regions tillväxt. En fortsatt positiv utveckling av 
Högskolan i Jönköping är angelägen.  
 

Gymnasieutbildning 
På uppdrag av länets kommuner genomför Landstinget naturbruksutbildning, inom ramen för 
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna i länet för gymnasieutbildning, sträcker 
sig till den 31 december 2011. 
 
Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, 
organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande. 
 

 2009 2010 2011 
prognos 

2012 
plan 

Gymnasieutbildning 16 240 15 840 15 480 15 200 
Uppdragsutbildning 3 840 3 980 5 260 - 
Summa 20 080 19 820 20 740 - 

 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål 
Ett attraktivt och varierat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 
arbetsmarknadens behov. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

Behovsanalyser som 
ger underlag för 
verksamhetsplanering, 
bland annat 
utbildningarnas 
dimensionering och 
inriktning 

Antal  
förstahandssökande i 
för 
hållande till antal 
utbildningsplatser  

Statistik 1,0 sökande per 
utbildningsplats 
 
 

Nytt mått för 2012 
 

Nytt mått för 2012 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål 
Eleverna ska slutföra sin utbildning. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

Utbildningsinnehåll 
anpassat till elevens 
behov  

Andel studerande som 
slutför sin utbildning 

Statistik 95 %  96%  92 % 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Strategiska mål 
Organisation och individer som utvecklas i takt med nya krav.  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2010 Resultat 2010 

Kompetensutveckling 
av personal för att 
möta framtida krav 
och kvalitet i skolan 

Andel lärare  med 
ämnes- och 
pedagogisk 
behörighet 
(gymnasieskolan) 

Manuell rapportering 80 %    79 %  75 % 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiska mål  
4.1 Verksamheten ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet.  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2010 Resultat 2010 

4.11 
Organisationsutveckli
ng för ökad 
produktion och 
effektivitet 

Kostnad per 
elevvecka 
(folkhögskolor) 

Ekonomisystemet Kostnadsökning inte 
högre än vägt index 
mellan åren  och ett 
effektiviseringskrav 
på 0,5 procent 
(förutsatt samma 
inriktning) 
 

 Uppfyllt  Uppfyllt 

4.12 Kunskap om 
prestations- och 
kostnadsutfall 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde 
ska inte överstiga 
budget 

 Uppfyllt  Uppfyllt  

Handlingsplan 

Folkhögskoleutbildning 
För folkhögskoleutbildning  antas omfattning och inriktning vara oförändrad för 2012. Under 2012 ska en 
dialog om uppdrag och profilering föras. 
 
Förutom studieprogram är ändamålsenliga och bra boende  en viktigt grund för studerandes val av 
folkhögskola. Boendet vid Värnamo folkhögskola svarar i alla delar idag inte upp till de krav som kan ställas 
på ett bra boende. Landstingsstyrelsen ska utreda olika alternativ för att tillhandhålla bra boende vilka får 
vägas mot den studerandes möjligheter till att finansiera sitt boende. 
 
Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen. 
 
Inför 2012 ska landstingsstyrelsen fastställa maximala elevveckovolymer och ersättning per elevvecka för 
rörelsefolkhögskolor i länet. För folkhögskolor utanför länet gäller rekommendationen från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). 

Högskoleutbildning 
Det samarbete som etablerats mellan Högskolan och länets kommuner för att decentralisera 
högskoleutbildningen, har varit framgångsrikt och utbildningsvolymen har successivt ökat. Denna form av 
decentraliserad högskoleutbildning betraktas även i ett nationellt perspektiv som mycket framgångsrik. 
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Landstinget har sedan 2005 bidragit till denna utbildning med 1 miljon kronor per år. För kommande 
planperiod fortsätter Landstinget att stödja utbildningen med motsvarande belopp. 

Gymnasieutbildning 
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 
naturbruksprogrammet, där både Landstinget och länets kommuner har representanter. 
Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 
 
Utöver gymnasieutbildning ska erbjudas utbildningar inom yrkeshögskola och uppdragsutbildning som är  
anpassade efter näringens behov. 
 
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer. 
 
Tabell 12: Utgiftsramar (miljoner kronor) 
 

Verksamhet/utgiftsområde 2010 
Utfall 

2011
Budget 

2012 
Budget 

Folkhögskoleutbildning 29,1 30,7 30,1 
Högskoleutbildning 2,3 1,5 1,5 
Gymnasieutbildning 0,6 0,6 0,6 
Summa 31,9 32,8 32,2 

 
 
KULTUR  
Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Möjligheten att ta del av, och aktivt 
delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och 
rehabiliterande. Det finns därför skäl att se kulturarbetet som en investering och en regional 
utvecklingsfaktor. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller 
landsdel är attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor 
väljer bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb 
i regionen. 
 
Landstinget engagemang inom kulturområdet avser institutionell kultur genom Smålands Musik och Teater, 
Jönköpings länsmuseum, Länsbiblioteket samt ett omfattande stöd till det fria kulturlivet. 

Teater- och musikverksamhet 
Smålands Musik och Teater 
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar förutom musik-, teater- och 
musikteaterproduktioner även dansproduktioner.  
 
En bärande del av Smålands Musik och Teaters verksamhet är att bredda intresset och engagemanget för 
kulturen, genom samverkan med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera. 
 
Tabell 13: Föreställningar/publik 
 

 2009 2010 2011 2012 
Publik 110 844 96 299 81 000 120 300 
Antal föreställningar 853 769   

Museiverksamhet 
Stiftelsen Jönköpings läns museum 
Landstinget är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns 
museum. Landstinget ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för 
att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 
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Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin 
historia, nutid och framtid.  
Övergripande mål är att 

• dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och kulturmiljöer samt på olika sätt göra 
detta tillgängligt för allmänheten 

• samla, vårda och visa äldre och samtida konst 
• vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men också en mötesplats för 

dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning – tillgänglig för alla. 
 
Tabell 14: Verksamhetsomfattning – museiverksamhet 

 2009 2010   
Antal besökare 
- länsmuseet 
- friluftsmuseet 

 
129 267 

5 664 

 
121 580 

6 469 

  

Guidade visningar/program 
för skola 

 
512 

 
492 

  

 

Övrig kulturverksamhet 
Landstinget stödjer verksamhet som främjar kulturell mångfald och konstnärligt skapande, eftersom det 
formar ett attraktivt län. Stödet kan vara i form av bidrag till föreningar och organisationer eller ekonomiskt 
stöd och engagemang vid kulturaktiviteter. Men också genom Landstingets egna konsulentverksamhet inom 
dans, film, konst, hemslöjds samt genom olika kulturaktiviteter. 
 
Genom konstnärlig utsmyckningen av Landstingets lokaler tillhandhålls stimulerande miljöer för besökare 
och medarbetare samtidigt som konstinköp stödjer konstens utveckling och ger arbetstillfällen för 
konstnärer. 
 
Studieförbund 
Studieförbund som organiserar folkbildningen är en del av folkrörelsen i Sverige. 
 
Folkbildningen inom studieförbunden finansieras till stora delar genom stöd från staten, landsting och 
kommuner. Landstinget lämnar bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt 
stöd. Bidraget syftar till att främja länsinvånarnas behov och intressen för bildning, gemenskap och kultur. 
Bidraget avser stöd till administration, genomförande av kursverksamhet samt för anordnande av 
kulturarrangemang. 
 
Regional biblioteksverksamhet 
Inom biblioteksverksamheten tar Landstinget ett regionalt ansvar för verksamhetsinnehåll, utveckling och 
finansiering av ett länsbibliotek. Syftet med den regionala biblioteksverksamheten är att initiera och driva 
utveckling, bygga nätverk, fortbilda bibliotekspersonal och övriga förmedlare samt komplettera 
kommunbibliotekens mediabestånd. 
 
Målet är att folkbiblioteken i länet ska vara attraktiva och intressanta aktörer i kunskaps- och 
informationssamhället. Biblioteken kan på så sätt vara en bidragande faktor till den regionala tillväxten, där 
det av ekonomiska, rationella och kulturpolitiska skäl är befogat. 
 
Uppgiften handlar om 

• regional fortbildning av bibliotekspersonal 
• kompletterande mediaförsörjning och upplysningsservice 
• rådgivning och information 
• specialtjänster inom vissa delområden (till exempel barn och ungdom, invandrare och flyktingar, 

talböcker) 
• biblioteksutveckling 
• utgivning och utveckling av taltidning. 
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Konst- och kulturaktivteter 
Landstinget stödjer verksamhet som främjar kulturell mångfald och konstnärligt skapande då detta lägger en 
bra grund för ett attraktivt län. 
 
Förutom stöd i form av bidrag till organisationer och föreningars olika kulturaktiviteter görs egna insatser 
inom dans, film, konst, hemslöjd. 
 
Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiska mål 
1.1 Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. 
1.2 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till 
eget skapande. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

1.11 Genom egna 
insatser och stöd till 
föreningslivet skapa 
engagerade och 
kulturintresserade 
medborgare och fler 
mötesplatser  

Besökande/publik vid 
Smålands Musik och 
Teater 

Statistik Total publik > 120 000 
 

 110 884  besökande  96 299  besökande

 Antal föreställningar/ 
konserter för barn 
och ungdom. 
Smålands Musik och 
Teater 

Statistik 300 föreställningar/ 
konserter 

 353 föreställningar/  
konserter 

 284  
föreställningar/  
konserter 

1.21 
Kulturverksamhet i 
länets samtliga 
kommuner 

Andel kommuner 
inom länet där det 
varit föreställningar 

Statistik Samtliga kommuner 
ska årligen få del av 
kulturverksamhet för 
såväl barn som vuxna  

 Uppfyllt  Uppfyllt 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål 
2.1 Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. 

Framgångsfaktorer 
2.1 Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

2.11 Samverkan med 
amatörer och 
professionella. 
Samverkan med 
andra 
scenkonstinstitutioner 
samt andra 
producenter som 
producerar 
professionell kultur  

Samverkanstillfällen 
med amatörer och 
professionella 

Statistik 30 projekt 
 

Nytt mått 2011 Nytt mått 2011 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Strategiska mål 
3.1 Stödja konstnärligt skapande och utveckla produktion av god kvalitet. 
 

Framgångsfaktor 
3.1 Tillgång till kunniga medarbetare. 
 

Ekonomiperspektivet 

Strategiska mål 
4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning på såväl kort som lång sikt. 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

4.11 
Organisationsutveckli
ng för ökad 
produktivitet och 
effektivitet 

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde 
ska inte överstiga 
budget 

 - underskiott 0,4 
miljoner kronor 

 - underskott 2 
miljoner kronor 

Handlingsplan 
Regional kulturplan 
En ny modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet gäller från och med 2011. Målet med den nya 
modellen är att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Idag avgör staten vilka 
regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd, Den nya modellen innebär att alla landsting 
som ingår i modellen ska upprätta en kulturplan som utgör grund för fördelning av statsbidrag. Statsbidraget 
ges i samlad form och det är Landstinget som sedan själv får ansvar för fördelningen till kulturverksamhet i 
länet. 
 
Den nya modellen ska – precis som idag – ge befolkningen i landet möjlighet att ta del av ett varierat 
kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Kulturell infrastruktur och mångfald ska främjas. Inledningsvis 
ingår fem landsting i modellen. 
Landstingen ska till Kulturrådet redovisa en treårig kulturplan som visar hur det statliga kulturbidraget ska 
fördelas.  
 
Målsättningen är att Landstinget från och med 2012 ska ingå i den nya modellen för statligt stöd. I den 
kulturplan som landstingsfullmäktige antagit redovisas ett antal utvecklingsområden för kulturlivet i länet. 
Planet har tagits fram i samråd med länets kommuner och andra regionala aktörer. 
 
För utveckling i enlighet med kulturplanen anvisas under åren 2012–2014  fyra miljoner kronor.  
 
Landstinget utövar i första hand sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna. Därutöver ska den 
fria kulturen stimuleras genom anslag till kulturaktiviteter och stöd till organisationer inom kulturområdet. 
 
Landstingets kulturinstitutioner ska särskilt uppmärksamma följande områden: 

• Barn och ungdomars behov av, och förutsättningar för, att få sin kulturella stimulans tillfredsställd 
ska vara en röd tråd i verksamhetsutbudet. Kultur som en del av ett 
kontinuerligt lärande ska vara en bärande tanke. 

• Kultur i vården i form av stimulans, aktivering och ökad livskvalitet kan minska vårdbehovet. Det är 
särskilt viktigt med olika former av kulturaktiviteter för barn på sjukhus. 

• Kultur för nya målgrupper ska utvecklas. 
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• Kulturarvet ska skyddas genom att den regionala identiteten vidareutvecklas och breddas. 
• Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta del av och aktivt delta i ett rikt 

kulturutbud. 
 
Samverkan med omkringliggande län eftersträvas. 
 
Verksamheten i övrigt inom kulturområdet handlar om att utveckla den nuvarande verksamheten med de 
verksamhetsförändringar och utgiftsramar som här redovisas.  
 
Smålands Musik och Teater 
Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för 
skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom länet med andra arrangörer och teatrar ska 
eftersträvas, för att minska produktionskostnader och för att kunna erbjuda breda uppsättningar. Ett varierat 
musikutbud för en bred publik ska erbjudas. Musik ska framföras med en hög grad av professionalism med 
heltidsengagerade musiker. Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara 
ett naturligt inslag i verksamheten och skapar förutsättning för nya mötesplatser och ny publik.  
 
För 2011 och 2012  utökas resursramen tillfälligt för att därigenom  redan från starten lägga grunden för en 
förankring i hela länet. 
 
För permanent ökade driftkostnader (städ, vakthållning, tekniker, IT mm) anvisas 5,8 miljoner kronor. 
 
I avtalet med Jönköpings kommun om förvärv av mark för Kulturhuset Spira har ytterligare mark reserverats 
för Landstinget. Denna reservation gäller till 31 december 2012. Landstingsstyrelsen ska pröva om behov 
föreligger att förvärva marken och i så fall återkomma till landstingsfullmäktige. 
 
Stiftelsen Jönköpings läns museum 
Museet har i sitt uppdrag att agera proaktivt genom engagemang i nutidsrelaterade frågor och mer 
uppsökande publikt arbete. Museets roll som kunskapsorganisation ska breddas med ökad samverkan med 
samhällets olika aktörer. Engagemang i nutidsrelaterade frågor såsom stadsbyggnadsvisioners påverkan på 
framtida kulturmiljöer är bra exempel på detta. 
 
Genom verksamheten ska Stiftelsen Jönköpings läns museum främja demokratiska värden och en fri debatt. 
 
Länsmuseet är under 2011 och delar av  2012 stängt för omfattande renoverings- och installationsarbeten. 
Under ombyggnadstiden ökar omfattningen av aktiviteter i länets kommuner. 
 
Tillgängligheten till museets samlingar och verksamheter ska särskilt uppmärksammas. 
 
 
Tabell 15: Utgiftsramar (miljoner kronor). 
 

Verksamhet/utgiftsområde 2010 
Utfall 

2011
Budget 

2012 
Budget 

Teater och musikverksamhet 
Smålands Musik och Teater 

 
38,5 

 
39,0 

 
58,1 

Museiverksamhet 
Stiftelsen Jönköpings läns museum 

 
10,3 

 
10,5 

 
10,7 

Övrig kulturverksamhet    
Studieförbund 22,1 22,5 22,9 
Folkrörelsearkiv 1,4 1,4 1,5 
Regional biblioteksverksamhet 4,0 4,3 4,3 
Konst- och kulturaktiviteter 7,6 7,7 7,7 
Övrigt  1,3 1,8 5,4 
Summa 85,2 87,2 110,6 
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TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR 
Jönköpings län ligger strategiskt mitt i södra Sverige som en naturlig nod i nationella stråk med kopplingar 
till såväl Göteborgsregionen, Mälardalen som Öresundsregionen. För länets utveckling krävs bra och 
trafiksäkra vägar, järnvägar och flygförbindelser liksom goda teleförbindelser, datanät och postservice. 

Kollektivtrafik 
En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions utveckling då den har stor betydelse för invånarnas 
arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen och rekreation. 
 
Det är samtidigt lika viktigt med en bra kollektivtrafik för att ur miljösynpunkt uppnå en långsiktig och 
hållbar utveckling. 
 
En ökad andel kollektivt resande förutsätter en kollektivtrafik som är konkurrenskraftig genom korta 
restider, hög turtäthet och prisvärdhet. 
 
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där 
förutsättning för ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en god grundläggande 
trafikförsörjning för hela länet. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en 
samhällsservice i hela länet. Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som 
har långa gångavstånd till hållplatser där stråk utvecklas kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom 
lösningar som kombinerar bil- och kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska 
utvecklas med fokus på fyra områden: 
 

• Skapa möjligheter till arbets- och studiependling 
• Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län 
• Garantera ett grundläggande trafikutbud 
• Underlätta resor med flera färdmedel. 

Ny kollektivtrafiklag – Landstinget blir kollektivtrafikmyndighet 
Riksdagen har 2010 tagit beslut om ny kollektivtrafiklag (SFS 2010:1065) som ska gälla från och med 1 
januari 2012. 
 
Lagen innebär att kollektivtrafikföretag ska fritt och inom alla geografiska markandssegment får etablera 
kommersiell trafik. En regional kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram 
som beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 
 
Genom överenskommelse med länets kommuner har Landstinget fått ansvar att vara  
kollektivtrafikmyndighet i Jönköpings län och därmed fatta beslut beslut om regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Programmet ska redovisa 
• behov av regional kollektivtrafik i länet och mål för trafikförsörjningen. Härmed avses alla former av 

regional kollektivtrafik i länet oavsett om den kan drivas kommersiellt eller ombesörjs/upphandlas av 
myndigheten. 

• åtgärder för att skydda miljön 
• tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer 

med funktionsnedsättning 
• bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. 

 
I samband med att Landstinget blir kollektivtrafikmyndighet tar Landstinget också ansvar för finansiering av 
all kollektivtrafik som omfattas av det regionala trafikförsörjningsprogrammet och som inte drivs på 
kommersiella grunder. Förändringen i ansvar mellan Landstinget och länets kommuner regleras genom 
skatteväxling. 
 
Genom den nya kollektivtrafiklagen ändras nuvarande länstrafikbolags roll då bolagen inte längre får fatta 
besluta om strategiska frågor om trafikutbud. Dessa frågor ska hanteras av kollektivtrafikmyndigheten. 
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Landstingets förvärvar 1 januari 2012 kommunernas samtliga aktier i Jönköpings Länstrafik AB. Bolaget 
ska reglera 2011 års trafikkostnader med respektive ägare enligt nuvarande principer för kostnadsfördelning.  
 
Tabell 16: Verksamhetens omfattning 

 2009 2010 2011 
prognos 

2012 
plan 

Antal resor – buss o tågtrafik 
(miljoner) 

16,7 16,7 17,0 17,4 

Andel regelbundna resenärer (i 
procent av länet invånare 

 
20,4 

 
25,3 

  

Antal serviceresor     

Strategiska mål 
1.1 Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling. 
1.2 Kostnadseffektivitet 
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

1.1 
Konkurrenskraftiga 
restider och hög 
turtäthet. 
 
1,1 Rimligt pris 
 
1.1 Miljövänligt 
 
 
1.1 Nöjda kunder 
  

Antal resor 
 
 
 
 
 
 
Andel förnyelsebart 
bränsle 
 
Kundupplevd kvalitet 
i resande 
 
- regional trafik 
- serviceresor 

Biljettsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kollektivtrafikbaro- 
metern 
300 intervjuer per 
månad  

Resandeökning 2,2 % 
jämfört med 2011 
 
 
 
 
 
30 % av trafiken 
 
 
 
 
 
Nöjda resande 76 % 
Nöjda resande 94 % 

 -4,6% 
 
 
 
 
 
 
Nytt mått 2010 
 
 
 
 
 

  49 % 
  93 % 

 

 -4,6 % 
 
 
 
 
 
 

  8 % 
 
 
 
 
 

  57 % 
  94 % 

 

1.2 Kostnadseffektivt 
 
 
 
 

Nettokostnad 
 
 
Antal påstigande/mil 
(regional trafik) 
 
Kostnad/ per km 
(serviceresor) 

Ekonomisystem 
 
 
Biljettsystem 
 
 
Planeringssystem 

Nettokostnad inom 
ram 
 
10 
 
 
 
 

 230,3 mijoner kr 
      + 24,7 miljoner kr 
 
Nytt mått 2010 
 
 
Nytt mått 2012      

 288,4 miljoner kr 
     +2,6  miljoner kr 
 
       9,3 
 
 
Nytt mått 2012 

 
Framgångsfaktorer för ökad tillgänglighet (1.2) är att trafiken är anpassad för personer med funktionshinder 
och en bra samverkan med andra trafikhuvudmän för att underlätta resor med kollektivttrafik över länsgräns. 

Handlingsplan 
Framtagande och utformning av det regional trafikförsörjningsprogrammet som påbörjas hösten 2011 ska 
vara slutfört senast september 2012. Programmet är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen. 
Programmet ska ange långsiktiga och strategiska mål för kollektivtrafiken och hur kollektivtrafik kan bidra 
till regional utveckling. Vid utformning av trafikförsörjningsprogram ska samråd ske med länets kommuner, 
angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter, organisationer, 
kollektivtrafikföretag och näringsliv. Samråd med länets kommuner ska ske genom ett kommunalt 
beredningsorgan.  
 
I avvaktan på det regionala trafikförsörjningsprogrammet görs inga större förändringar i trafikutbudet under 
2012. 
Genom en bra kollektivtrafik läggs grunden för  att göra länet attraktivt och skapa tillväxt för en hållbar 
lokal och regional utveckling. Ett ökat kollektivt resande är nödvändigt för en hållbar utveckling – 
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miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet ska baseras på den 
övergripande strategi för hur trafiken ska utformas och utvecklas som inledningsvis redovisats.  
 
I utformning av det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska också den regionala utvecklingstrategin 
(RUS), som regionkommunerna (och Regionförbundet Jönköpings län) tar fram beaktas, men även 
kommunernas samhällsplanering. Det är viktigt att kommunernas planering av bebyggelse och lokala väg- 
och gatunätets framkomlighet för olika trafikslag, samordnas med trafikförsörjningsprogrammets 
trafikutbud. 
Detta innefattar även hållplatser och bytespunkter för trafik. 
 
För att få till stånd ett ökat kollektivt resande, är det viktigt att resenärerna upplever att resan har en god 
kvalitet i förhållande till det pris de betalar. Kvalitet handlar om positivt bemötande, tidshållning och att 
trafiken är tillgänglig. Att resan börjar och slutar på beräknad tid är inte minst viktigt för resenärer med 
funktionsnedsättning eller sjukdom då dessa har särskilt svårt att hantera förseningar/avvikelser. 
 
Förslag till eventuell ändrad zonindelning för biljettsystem ska tas fram under första delen av 2012.  

Tågtrafik 
Jönköpings län har bland det längsta järnvägsnätet i landet. 60 procent av länets invånare bor inom två 
kilometer från en järnvägsstation. Detta är en situation som ger goda förutsättningar för att utveckla tågtrafik 
som kompletterat med ett stomnät för busstrafik för länet kan skapa en kostnadseffektiv kollektivtrafik.  
 
Tågtrafiken bedöms ha stor potential att utvecklas, men en viktig förutsättning är att Trafikverket finansierar 
upprustning av järnvägar. Detta gäller även elektrifiering av sträckorna Jönköping – Värnamo och Nässjö – 
Halmstad, vilket bör prioriteras. Tågtrafikens utformning utgör grund för kompletteringar och anpassningar i 
befintligt busslinjenät så att ett regionalt stomlinjenät med anknutna lokala linjer skapas. Korta restider ökar 
tågets attraktionskraft varför stationsstrukturen ska anpassas så att tågstopp görs där antalet resande 
motiverar detta. 
 
De största framtidsfrågorna för länet inom tågtrafiken, är förverkligandet av det svenska 
höghastighetskonceptet med Götalandsbanan och Europabanan. Dessa båda banor får gemensam sträckning 
Stockholm – Jönköping via Nyköping – Norrköping – Linköping – Tranås. Götalandsbanan fortsätter sedan 
via Borås till Göteborg. Europabanan går söder ut från Jönköping via Öresundsregionen och knyts samman 
med det europeiska nätet för höghastighetståg i Hamburg. Dessa höghastighetsbanor kommer att ha stor 
betydelse för hela länets framtidsutveckling, både vad gäller restider och olika former av transporter. I den 
statliga utredningen ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utvecklings och konkurrenskraft” 
(SOU 2009:74) föreslås en utbyggnad av Europabanan och Götalandsbanan med Jönköping som knutpunkt. 
Landstinget är positivt till förverkligandet av utredningens förslag liksom till en anpassad upprustning av 
Södra stambanan. 
 
Banupprustning kommer att pågå under 2012–2014 som påverkar Östgötapendeln. Detta innebär behov av 
ersättningstrafik med buss. Då ersättningstrafiken inte möjliggör motsvarande kostnadsanpassning inom 
tågtrafiken anvisas för 2012 en tillfällig utökning  av utgiftsramen på 5,2 miljoner kronor. Sträckan Nässjö –
Växjö kommer från och med 2012 att utökas med sex turer. 
 
Krösatågtrafiken mellan Nässjö – Oskarshamn, Nässjö – Alvesta och Värnamo – Halmstad har från flera 
håll bedömts vara i behov av förstärkning. Huruvida ett utökning är motiverad, utifrån en helhetssyn på hur 
tillgängliga resurser bäst används för ett ökat kollektivt resande, får prövas i arbetet med att ta fram 
trafikförsörjningsprogrammet.  En utökad tågtrafik kräver fler tågfordon vilket kan innebära behov av att 
anskaffa dessa redan under 2012 . Detta förutsätter att bindande överenskommelser träffat med angränsande 
läns kollektivtrafikmyndigheter. 
 
Sträckan Nässjö – Växjö kommer från och med 2012 att utökas med sex turer. 
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Busstrafik 
Linjetrafiken med buss ska utvecklas så att möjligheterna till arbets- och studiependling ökar i relationer 
som har förutsättningar för ett bra resandeunderlag.  

Stomlinjer (Krösabussystem) med ökat trafikutbud och  kortare restider har fått fullt genomslag 2011. 
Krösabussystemets stomlinjer ska kompletteras med lokala busslinjer där resandeunderlaget så medger och 
en rimlig kostnadseffektivitet uppnås. 

Serviceresor (särskild kollektivtrafik) 
Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar) är komplement till linjelagd trafik för att skapa 
kostnadseffektiva trafiklösningar. För trafiken, som i olika former är anropsstyrd, finns ett standardiserat 
koncept för 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, beaktar sjuka 
och funktionshindrades speciella behov 

Länets kommuner har överlåtit till Landstinget att som kollektivtrafikmyndighet upphandla och samordna 
färdtjänstresor. Målet är att Landstinget från och med 2013 även övertar myndighetsuppgiften att utfärda 
färdtjänsttillstånd och därmed också kostnadsansvaret för färdtjänstresor.  
 

Priset för att resa med kollektivtrafiken ska förändras så att detta i princip följer den allmänna 
prisutvecklingen. Från och med 2012 höjs priserna med i genomsnitt 2 procent. Landstingsstyrelsen har att 
under året besluta om tillfälliga prisändringar.  

Infrastruktur 

Flygtrafik 
För utveckling av vår region är tillgången till en flygplats viktig. Jönköpings kommun har av staten övertagit 
ansvaret för Jönköpings flygplats. I överenskommelsen med länets kommuner om att Landstinget ska vara 
kollektivtrafikmyndighet har överenskommits att Landstinget ska ta ett regionalt medfinansieringsansvar för 
driften av Jönköpings flygplats. 
 

Tabell 17: Utgiftsramar: Trafik och infrastruktur 
Verksamhet/utgiftsområde 2010 

Utfall 
2011

Budget 
2012 

Budget 
Kollektivttrafik 
Länstrafiken 

 
133,3 

 
183,5 

 
442,0 

Infrastruktur 
Jönköpings flygplats 

 
0 

 
0 

 
6,0 

Summa trafik och infrastruktur 133,3 183,5 448,0 
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ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING 

Näringsliv och turism 
ALMI Företagspartner AB 
Det övergripande målet för verksamheten är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag, samt stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 
Verksamhetens uppgift handlar om affärsutveckling och finansiering. Prioriterade projektområden har bland 
annat handlat om att utveckla stora idéer i små företag, företagarprogram för invandrare, affärsutveckling för 
kvinnor och hjälp till svenska företag att hitta rätt partners i Europa till nya produkter för vården. 
 
ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 dotterbolag. Dotterbolaget 
för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent och Landstinget med 49 procent. Parterna bidrar årligen 
med driftmedel som står i proportion till ägarandelarna. 
 
Smålands Turism AB 
Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Satsningar på upplevelse- och besöksnäring bidrar till 
livskvalitet för boenden i regionen men även för att skapa en ökad attraktivitet för vistelser i regionen. 
Kultur och kulturturism är en av de snabbaste växande grenarna och ska även fortsättningsvis 
uppmärksammas. Ett ökat antal besöksmål bör utvecklas.  
 
Landstinget och länets kommuner har bildat Smålands Turism AB som ska erbjuda kompetens och 
samordning inom turistområdet. Bolaget ska utveckla plattformar för marknadsföring och samverkan samt 
stärka regionens konkurrensförmåga. 
 
Bolagets verksamhetsinriktning är att 

• i samspel med turistindustrin, andra näringar och organisationer vårda, utveckla och kommunicera 
varumärket Småland 

• erbjuda kompetensutveckling om turism 
• förädla det befintliga, samt förnya, utbudet av aktiviteter, varor och service så att turistnäringen ökar 
• utveckla marknadsföring och försäljning 
• erbjuda och medverka till att olika resmål/destinationer i regionen, liksom regionen i sin helhet, 

utvecklas i takt med kunders önskemål och behov. 
 
Vandringsleder i Småland 
I Jönköpings län finns ca 200 mil vandringsleder som till vissa delar är i stor behov av upprustning för att 
attrahera till motion/folkhälsa och för att göra länet attraktivt för besökare. 
Efter initiativ av länsstyrelsen och i samråd med Smålands Turism, länets kommuner, Regionförbundet 
Jönköpings län och Landstinget har överenskommits att under 2012 och 2013 genomföra en upprustning av 
ca 60 mil av vandringslederna.  Upprustningen beräknas kosta 3,4 miljoner kronor och ska till hälften att 
finansieras av bidrag från landsbygdsprogrammet och resterande av Landstinget och Regionförbundet. 

Interregional och internationell verksamhet 
Internationell samverkan 
För en stor och kunskapsintensiv organisation som Landstinget är omvärldskontakter och internationellt 
erfarenhetsutbyte viktigt för utveckling av verksamheten. Inte minst gäller detta hälso- och sjukvårdens 
medverkan och deltagande i internationella konferenser och samverkan kring forskning. Policy och strategi 
för det internationella arbetet antogs av landstingsfullmäktige i september 2011. 
 
Landstingets internationella arbete ska bidra till utveckling och tillväxt i vårt län men också ha sin 
utgångspunkt att en internationell samverkan lägger grund för en social och ekonomisk sammanhållning i ett 
ekologiskt uthålligt samhälle. 
 
Landstingets medlemskap och engagemang i Assembly of European Regions – AER ska ge möjlighet till 
påverkan i frågor som rör landstingets kärnverksamhet men också göra länet känt. 
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Pågående samarbete med vänregionen Alytus i Litauen kring implementering och utveckling av kvalitets- 
och vårdmodeller inom hälso- och sjukvård och tandvård ska fortsätta under planperioden. 

Övrig allmän regional utveckling 
Regionala utvecklingsprojekt – Regionförbundet 
Regionförbundet Jönköpings län som bildats tillsammans med länets kommuner  ska svara för de regionala 
utvecklingsfrågor som regleras enligt lagen om samverkansorgan (SFS 2002:34). I det regionala 
utvecklingsansvaret för Regionförbundet ingår att samordna och ta fram en strategi för långsiktig och hållbar 
utveckling i länet. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska fungera som underlag för statens planering 
och insatser men också för regionens egna beslutsfattande. 
 
Landstinget har allt sedan förbundet bildades 2005 årligen överfört drygt 8 miljoner kronor i 
utvecklingsmedel för stöd till infrastrukturprojekt och andra regionala projekt, som har till mål att stärka 
länets konkurrenskraft och främja en likvärdig utveckling i länet. Behovet av stöd till bra utvecklingsprojekt 
har inte varit i nivå med de medel som Landstinget fram till och med 2011 överfört till Regionförbundet. Då 
det finns betydande medel ackumulerade som ej disponerats finns inte  skäl att för 2012 tillföra ytterligare 
utvecklingsmedel. 
Genom en årlig medlemsavgift finansierar Landstinget bland annat hanteringen av 
utvecklingsprojektmedlen. 
 
Medlemsavgiften till regionförbundets administration för 2012 är 4,75 miljoner kronor.  
 
Energikontor 
Energimyndigheten ska i sitt arbete stödja utveckling av energisystem som ger kommande generationer 
möjligheter till minst samma välfärd som dagens. EU och den svenska riksdagen har satt upp mål för 
effektivare energianvändning och en växande andel förnybar energi. Energimyndigheten ska hjälpa Sverige 
och industrin att uppfylla dessa mål, med lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som resultat. 
 
Idag finns det tolv regionala energikontor i Sverige som får stöd av Energimyndigheten för att 

• samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen inom regionen genom nätverksträffar för 
de kommunala energi- och klimatrådgivarna, kompetensutveckling, gemensamma temasatsningar, 
mässor med mera. 

• bygga upp energikompetensen i sin region genom deltagande i regionala nätverk samt initiera 
relevanta projekt inom områdena energieffektivisering och förnybar energi.  

 
Därutöver avsätter Energimyndigheten medel som energikontoren kan ansöka om för att initiera och 
genomföra nationella, regionala och lokala projekt. 
 
Inom ramen för Regionförbundets utvecklingsmedel kommer medel att anvisas för att starta ett kontor i 
Jönköpings län.  
 
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Landstinget ger bidrag till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet och vars moderparti är 
företrätt i landstingsfullmäktige. 
 
Bidraget syftar till att främja barn och ungdomars demokratiska fostran, genom engagemang och deltagande 
i samhällsutvecklingen. 
 
Bidrag ges i form av organisations- och verksamhetsbidrag. 
Bidrag till ungdomsorganisationer 
Landstinget ger bidrag till ungdomsorganisationer som främjar barn och ungdomars demokratiska fostran, 
genom engagemang i föreningsliv som bidrar till en meningsfull fritid. Bidrag ges i form av 
organisationsbidrag, som stöd till administration, och verksamhetsbidrag. 
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Bidrag kan enbart lämnas till distriktsorganisation som har en riksorganisation som får statsbidrag för central 
verksamhet, minst 300 betalande medlemmar i åldern 7–25 år som är folkbokförda i Jönköpings län samt 
lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. 
 
Bidrag till pensionärsorganisationer 
Bidrag till pensionärsorganisationer som är verksamma inom länet kan lämnas till dess distriktsorganisation, 
för administration samt för information och utbildning av organisatörer och förtroendevalda. 
 
Tabell 18: Utgiftsramar – allmän regional utveckling 2012:   miljoner kronor 
 

Verksamhet/utgiftsområde 2010 
Utfall 

2011
Budget 

2012 
Budget 

Näringsliv och Turism 
Almi Företagspartner 
Enterprise Europé Network 
Smålands Turism 
Smålands Vandringsleder 

 
9,4 
0,3 
4,0 

0 

 
9,5 
0,3 
4,5 

0 

 
9,7 
0,3 
4,5 
0,4 

Interregional och internationell verksamhet 1,3 1,3 1,3 
Övrig allmän regional verksamhet 
Regionala utvecklingsprojekt 
Regionförbundet –medlemsavgift  
Politiska ungdomsorganisationer 
Ungdomsorganisationer 
Pensionärsorganisationer 
Övrigt 

 
8,5 
4,6 
0,6 
5,2 
1,0 
0,0 

 
8,5 
4,7 
0,6 
5,3 
1,0 
1,3 

 
0 

4,8 
0,6 
5,4 
1,0 
1,3 

Summa allmän regional utveckling 34,9 35,7 29,3 
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5. Medarbetare 

Planeringsförutsättningar 

Landstingets verksamhet utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. I primärvården utförs i september 
2011 cirka 80 procent av verksamheten av Landstingets egna vårdcentraler och cirka 20 procent av 
vårdcentraler drivna av privata aktörer. I medarbetarfrågor, som till exempel långsiktig 
kompetensförsörjning, har Landstingets planering och åtgärder betydelse för hela verksamheten medan detta 
avsnitt avseende statistik, mål och handlingsplaner främst handlar om medarbetare i Landstingets 
förvaltningar. 

Planeringsförutsättningar 
Behov hos länets befolkning är grunden för Landstingets verksamhet och medarbetarnas kompetens. 
Förmåga till lärande och samverkan har stor betydelse för kvaliteten på de tjänster som erbjuds. 
 
Kännetecknande för Landstinget som en attraktiv arbetsgivare är utbudet av olika yrken och arbetsuppgifter 
som är meningsfulla och utvecklande. Även insatser för att utveckla medarbetarnas delaktighet, engagemang 
och arbetsglädje bidrar starkt. Det är en framgångsfaktor att vara en arbetsgivare i toppklass för att kunna 
erbjuda och genomföra en verksamhet med hög kvalitet. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som 
främjar en god hälsa hos medarbetarna utgör en fast grund. Vakanserna i verksamheterna är få samtidigt 
som personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och löneläget konkurrenskraftigt. 
 
Kraven på Landstingets verksamheter kommer att vara fortsatt höga och förmågan att kontinuerligt kunna 
ställa om till nya förutsättningar är en utmaning. Balans mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader 
och ekonomiska ramar måste upprätthållas för att behålla en långsiktig och stabil utveckling. 
En framgångsfaktor i detta arbete är välfungerande samverkan och samarbete såväl internt inom Landstinget 
som externt. 
 
Även om utgångsläget är bra, är det en stor utmaning och arbetsuppgift att kort- och långsiktigt 
kompetensförsörja verksamheten. Förutsättningarna inom länet varierar. Det är ibland svårt att rekrytera till 
mindre orter och inom vissa specialistområden. Ett intensivt arbete krävs eftersom ett stort antal nya 
medarbetare behöver rekryteras varje år under de kommande åren. Att få tillgång till läkare, tandläkare, 
chefer och andra nyckelkompetenser kräver särskilda rekryteringsåtgärder. 
 
Utgångspunkter i siffror 
Antalet medarbetare inom Landstinget har de senaste tio åren ökat med cirka 6 procent eller drygt 500 
personer. Totalt har Landstinget idag cirka 10 000 medarbetare. Av dessa är cirka 94 procent 
tillsvidareanställda och 6 procent visstidsanställda. Förutom dessa finns cirka 200 årsarbetare som är 
timavlönade. Vid utgången av 2010 hade drygt 10 procent av de anställda en utländsk bakgrund (utrikes 
födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda), vilket kan jämföras med drygt 16 procent för 
länet som helhet. 
 
Fördelning och utveckling inom våra största personalgrupper framgår av Figur 7: Utveckling antal 
medarbetare per personalgrupp 2000–2010. Det är läkare som procentuellt ökat mest, med nästan 26 procent. 
Sjuksköterskor har ökat med nästan 16 procent och undersköterskor har minskat med 17 procent. Andra 
personalgrupper som ökat är psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som tillsammans har 
ökat med nästan 24 procent.  
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Figur 7: Utveckling antal medarbetare per personalgrupp 2000–2010 
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Tjänstgöringsgraden för Landstingets medarbetare är 93,5 procent, vilket kan jämföras med 94,8 procent i 
riksgenomsnitt för landstingssektorn. Det är dock skillnader mellan kvinnors och mäns tjänstgöringsgrad; 
den är 92,7 procent för kvinnor och 97,5 procent för män.   
 
Medelåldern bland medarbetarna är 49 år. Åldersstrukturen gör att stora pensionsavgångar närmar sig när 
40-talisterna ska gå i pension. Knappt 300 medarbetare, eller cirka 3 procent, kommer gå i pension varje år 
de närmaste tio åren.  
 
Landstinget har under flera år haft som mål att minska sjukfrånvaron vilket framgångsrikt uppfyllts och 
2010 var sjukfrånvaron 3,6 procent. Figur 8: Sjukfrånvaro 2002–2010. Sjukfrånvaron för kvinnor var 3,8 
procent och för män 2,6 procent. 
2010 infördes ett nytt mål med syftet att även fokusera på alla friska medarbetare. Det nya målet mäter hur 
stor andel av våra medarbetare som har högst fem sjukdagar per år. Målet på minst 68 procent friska 
medarbetare under 2010 blev nästan uppfyllt, landstinget totalt hade en frisknärvaro på 67,2 Procent. 
Frisknärvaron för kvinnor var nästan 65 procent och för män nästan 78 procent. 
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Figur 8: Sjukfrånvaro 2002–2010 
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Det senaste året har Landstinget haft en personalomsättning på 6,5 procent, vilket innebär att drygt 600 
personer har slutat sin anställning. Av dessa är hälften pensioneringar och hälften egna uppsägningar. 
Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper. Högst personalomsättning har psykologer, 
tandläkare och läkare. Se Figur 9. 
 
Figur 9: Personalomsättning per yrkesgrupp 2:a halvåret 2010 – 1:a halvåret 2011 
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Strategiska mål 
Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare.  
 

Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål Resultat 2009 Resultat 2010 

Attraktiv arbetsplats Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % ska ha 
medarbetarsamtal 

  82 %   84 %  

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro   
Ska inte överstiga 3,5  % 
 

3,8 % 
(Ny formulering av mål 
från 2010) 

  3,6%  

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 
Andelen med högst 5 
dagars sjukfrånvaro ska 
överstiga 66 %  

Nytt mått 2010  67,2 % 

 Kompetensutvecklingsplan Heroma Minst 75 % ska ha en  
dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan 
2012 75 % 
2013 90 % 
2014 90% 

Nytt mått 2011 Nytt mått 2011 

Handlingsplan 
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i följande fokusområden: 

 
• Kompetensförsörjning 
• Arbetsmiljö och hälsa 
• Chef- och ledarskap 
• Delaktiga och engagerade medarbetare. 
• Likabehandling och anställningsvillkor 

Kompetensförsörjning 
Inom ett antal läkarspecialiteter finns vakanser som i vissa fall speglar en nationell brist. Landstingets 
kostnader för hyrläkare har ökat kraftigt under senare år.  
Det är angeläget att göra det möjligt för fler att i nära anslutning till läkarexamen få tillgång till AT-
tjänstgöring. Flera verksamheter uttalar behov av ytterligare ST-tjänster. AT- och ST-verksamheten ska 
fortsätta utvecklas och utgör den viktigaste grunden för försörjningen av specialistutbildade läkare.  
Under planperioden behöver ytterligare resurser skapas för en utökning av AT- och ST-tjänster.  
ST-tjänster behöver styras mot de verksamheter och specialiteter där det råder brist.  
 
En fortsatt satsning på AT och ST ska kompletteras med att rekrytering sker av färdiga specialister och 
överläkare där så är möjligt. Sannolikt måste den nationella rekryteringen kompletteras med 
rekryteringsinsatser i utlandet, både av färdiga utländska läkare och av svenska läkarstuderande. Utöver 
ordinarie grundutbildningar i svenska för utländska läkare och tandläkare genomförs hösten 2011 
pilotutbildningen God och säker vård på svenska för att höja kompetensen ytterligare. Efter utvärdering 
planeras denna utbildning att genomföras regelbundet. För att dessutom öka möjligheten att rekrytera 
svenskar som studerar till läkare utomlands, planeras en pilotverksamhet under 2012 med 
kompetensutveckling som ska möjliggöra tjänstgöring på ST-nivå. 
 
Under senare år har personalomsättningen av tandläkare varit hög. Ett omfattande rekryteringsarbete för att 
ersätta de som slutat har bedrivits. Arbetet har så här långt varit framgångsrikt och flera vakanser har kunnat 
ersättas. Det är av vikt att detta arbete fortsätter under kommande år. Här utgör studenter och 
nyutexaminerade tandläkare en viktig målgrupp. Även fortsatta rekryteringsinsatser utomlands kan komma 
att krävas. 
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Personalomsättningen för psykologer har under senare år varit hög. Det är för närvarande svårt att rekrytera 
erfarna psykologer. Ett sätt att komma tillrätta med den höga omsättningen är att rekrytera PTP-psykologer. 
Under PTP-tjänstgöringen erbjuds stöd i form av handledning och ett särskilt program med ansvarig 
studierektor. Genom att skapa en grund för en bra start i yrkeslivet ökar förutsättningarna för att 
psykologerna stannar och arbetar vidare i Landstinget. 
 
En genomförd kartläggning av logopedresursen visar att det behövs en utökning av antalet logopeder i länet. 
Utökningen ska främst riktas mot behandlingsarbete efter sjukhusvistelse för strokepatienter och patienter 
med neurologiska sjukdomar. 
 
Satsningar på medarbetare som vill och har förmåga att bli chefer samt utbildning och stöd till nya och 
erfarna chefer behöver fortsätta.  
 
Utifrån den snabba kunskapsutveckling som sker inom verksamheten är det av vikt att hela tiden integrera 
och omsätta ny kunskap och nya teknologier. En öppenhet behöver finnas för nya och flexibla arbetssätt och 
behov av nya kompetenser. Varje medarbetare, team och arbetsplats ska ha förutsättningar för att klara sina 
arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt, vilket kräver planering och åtgärder för att kompetensen, 
engagemanget och delaktigheten kontinuerligt upprätthålls och utvecklas. 
 
Det finns ett behov av stöd för kompetensplanering i verksamheten för att säkra att ambitioner, utveckling 
och insatser inriktas mot verksamhetens uppdrag och mål. Modeller för att beskriva och dokumentera 
kompetensbehovet som underlag för planering av verksamhetens utveckling efterfrågas. En bredare satsning 
och investering i modell och anskaffning av IT-stöd måste emellertid föregås av en försöksverksamhet där 
behov identifieras och modell prövas. 
 
Metodikum är en länsgemensam verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna sina 
färdigheter. Inom verksamheten kopplas också studenter och nyanställd till träning för metoder eller 
teamsituationer kring patienten. Ökade krav på patientsäkerhet och avancerad teknik höjer kraven på 
utbildning och träning. 
 
Det centrala anslaget för kompetensutveckling finansierar prioriterade vidareutbildningar för olika 
yrkesgrupper. Anslaget ska även fortsättningsvis ses som ett komplement till de insatser som respektive 
förvaltning ansvarar för. Anslaget för 2012 planeras bland annat att användas för vidareutbildningar för 
sjuksköterskor, masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, , utbildning 
i svenska för läkare, handledarutbildning och fortsatt utveckling inom vårdadministration. 
 
Hälso- och sjukvården är en mycket kunskapsintensiv verksamhet och kunskapsstyrning är ett viktigt 
begrepp. Detta medför ökade krav på medarbetarnas kompetens i att kontinuerligt bevaka, bedöma och 
selektera i det ständiga flödet av ny kunskap. En integrerad verksamhet för forskning stödjer detta genom att 
svara på hur gapet minskas mellan hur något är och hur det skulle kunna vara. För att stimulera forskning är 
det angeläget att den är en naturlig del av verksamhetens vardag.  
 
Stöd till utbildning av framtidens medarbetare är en viktig funktion och har stor betydelse för utbildningen, 
verksamheten och rekrytering. Genom pedagogisk förnyelse och stöd till den verksamhetsförlagda 
utbildningen, ges förutsättningar för att nyutbildade medarbetare ska vara rustade att möta framtidens 
utmaningar i vården. Viktiga komponenter i arbetet är interprofessionellt lärande och förbättringskunskap 
liksom god handledarkompetens och ett positivt lärandeklimat i verksamheterna. Kontinuerlig samverkan 
med universitet och högskolor skapar den integration av teori och praktik som studenterna behöver och 
samtidigt skapas förutsättningar för verksamhetens utveckling. 
 
 
Fortsatta arbetsområden: 

• Marknadsföring av Landstinget som en attraktiv arbetsgivare 
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• Samarbete med utbildningsanordnare och fortsatt hög ambition att ta emot och stödja elever och 
studenter, till exempel under verksamhetsförlagd utbildning 

• Rekryteringsinsatser gentemot yrkesgrupperna läkare och tandläkare 
• Tillskapa fler AT och ST-tjänster 
• Fortsätta utveckla utbildningskoncept för AT- och ST-läkare  
• Stöd och utbildningsinsatser för PTP-psykologer 
• Skapa fler logopedtjänster 
• Modell för kompetensplanering utarbetas och prövas 
• Utbildning och handledning i mikrosystem och tvärprofessionellt arbetssätt, mätningar och 

ledarskap 
• Vidareutbildningar för yrkesgrupper 
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Arbetsmiljö och hälsa 
Det är en framgångsfaktor att som arbetsgivare ha ett hälsofrämjande synsätt på arbete och 
arbetsförhållanden. Att som arbetsgivare arbeta målmedvetet med att förebygga ohälsa i arbetet är 
ansvarsfullt med tanke på den verksamhet som bedrivs men också utifrån att vara en attraktiv arbetsgivare 
för Landstingets medarbetare. Arbetet med att behålla en låg nivå på sjukfrånvaron ska fortsätta samtidigt 
som det hälsofrämjande arbetet ytterligare kan tydliggöras och utvecklas. Frisknärvaron ska fortsätta följas 
upp och målet för 2012 är 66 procent.  
 
God arbetsmiljö med hög arbetstillfredsställelse uppnås bland annat genom systematiskt arbetsmiljöarbete, 
dialog kring verksamheten och genom årliga medarbetarsamtal. Genom öppenhet och förtroendefull 
samverkan med de fackliga organisationerna främjas ett gott samarbetsklimat. Arbetsmiljöenheten, AME 
utgör en kvalificerad stödresurs som ska användas i arbetet med att främja hälsa, förebygga och åtgärda 
ohälsa. 
 
Medarbetarsamtal är viktiga i syfte att grundligt föra en dialog mellan medarbetare och chef om det som är 
angeläget vad gäller exempelvis värderingar, arbetsuppgifter, mål och resultat, relationer, 
kompetensutveckling, löneutveckling och arbetsmiljö. För 2012 och planperioden ska målnivån 90 procent 
uppnås och behållas. 
Ett nytt mätvärde angående individuell kompetensutvecklingsplan infördes under 2011. Betydelsen av att 
varje medarbetare har en egen kompetensutvecklingsplan tydliggörs därmed ytterligare. Målet för 2012 är 
att 75 procent av medarbetarna ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan. 
 
Dialogen, instrumentet för medarbetarundersökningar, syftar primärt till att ge underlag i det arbetsplatsnära 
utvecklingsarbetet. Den senaste mätningen genomfördes hösten 2010 och bearbetningen av resultatet 
integreras i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Under tiden fram till nästa gemensamma 
mätning 2013 är det möjligt för alla enheter att vid behov kunna genomföra lokalt anpassade minidialoger. 
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron har varit framgångsrikt med stora resursinsatser. Det är viktigt att 
befästa den låga nivå på sjukfrånvaron som nu är. Genom att tidigt uppmärksamma signaler om ohälsa och 
aktivt arbeta med stöd och rehabilitering utifrån etablerad rehabiliteringsprocess finns goda förutsättningar 
att fortsatt klara en låg frånvaro. Målet för 2012 är en sjukfrånvaro som inte överstiger 3,5 procent  
 
Fortsatta arbetsområden: 

• Utveckla det hälsofrämjande arbetet. Visa på de framgångsfaktorer och arbetsområden som verkar 
hälsofrämjande och som förebygger ohälsa. Nå uppsatt mål för frisknärvaro. 

• Välfungerande samverkan och samarbete på alla nivåer 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete. Fortsatt bearbetning av resultat från Dialogen med möjlighet att 

genomföra minidialoger 

Chef- och ledarskap 
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Landstingets grundläggande värderingar. Som chef har man 
ett helhetsansvar för sin verksamhet och för att nå uppsatta mål med fokus på att tillgodose behov hos dem 
man arbetar för, verka för medarbetares arbetstillfredssällelse, åstadkomma ständiga förbättringar och att 
verksamheten genomförs inom givna ramar. 
 
Landstinget har drygt 500 chefer på olika nivåer i organisationen. Ett kontinuerligt rekryteringsbehov 
kommer att finnas under planperioden. Internt rekryterade chefer har en gedigen kunskap om verksamheten, 
organisationen och kulturen. Det är också en möjlig karriärväg att bli chef. Samtidigt är det positivt att också 
rekrytera externt då kunskaper, nya synsätt och erfarenheter tillförs verksamheten.  
 
Rekrytering av nya chefer är en strategiskt viktig uppgift. Arbetet ska fortsätta med att identifiera 
medarbetare som är intresserade och kan utvecklas till bra chefer, främja deras utveckling, stödja dem att 
söka chefsuppdrag och introducera dem då de är nya som chefer. 
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LEKA är ett program för Ledarskap, Etik, Kvalitet, Administration för AT- och ST-läkare. Programmet är 
obligatoriskt och ger förutsättningar för inledande system- och ledarskapsförståelse. Under planperioden ska 
en satsning göras på ett program kallat ST-ledarskap där deltagarna ska erbjudas en fördjupad kännedom, 
förståelse och förmåga i chef- och ledarskap.  
 
Det är arbetsgivaren som skapar förutsättningarna för att chefer ska kunna fullgöra sina uppdrag. Chefer på 
alla nivåer ska ges möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser. Program och utbildningar kring chefs- 
och ledarskap anordnas kontinuerligt. Likaså stöd för verksamhetsutveckling med olika inriktningar som 
kunskaper om ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, mentorprogram och reflektionsgrupper samt ett brett 
spektrum av förbättringsprogram för den egna verksamheten. För erfarna chefer erbjuds även utbildningar 
på akademisk nivå, inspirationsmöten, chefsseminarier och nätverk med chefer från både offentlig och privat 
sektor. 
I takt med att verksamheten utvecklas ställs också höga krav på chefsrollen och en ständig utveckling av 
den. Chefspolicyn har reviderats och det är viktigt att fortsätta med att utveckla stöd- och 
utbildningsverksamheten så att dagens och morgondagens chefer ges så goda förutsättningar som möjligt att 
vara framgångsrika i sina uppdrag.  
Fortsatta arbetsområden: 

• Identifiera och stödja medarbetare till chefskap 
• Introduktion, stöd, program och utbildning till nya och befintliga chefer 

Delaktiga och engagerade medarbetare 
En viktig framgångsfaktor är att ha medarbetare som är engagerade i verksamheten och dess utveckling samt 
delaktiga i de resultat som presteras. För att kunna vara en medarbetare som känner arbetsglädje och tar 
ansvar är det viktigt att förutsättningar skapas så att medarbetare håller sig välinformerade, har möjligheter 
till kontinuerligt lärande och att stödet från chefer är välfungerande. Ett öppet arbetsklimat där man har 
inflytande skapar motivation och trivsel. 
Inom området e-lärande är utvecklingen snabb. Det är viktigt att ta fram bra E-verktyg för möten och 
lärande på såväl individ- som gruppnivå. 
Möjligheten till forskning kombinerat med arbete i vården ger medarbetare möjlighet att bejaka 
kompetensutveckling och nyfikenhet och därigenom ökar Landstingets vitalitet och attraktionskraft.  
 
Delaktiga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att uppnå verksamhetens mål, för en  
välfungerande kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö. Under 2012 ska en ny medarbetarpolicy vara 
utformad. 
 
Fortsatta arbetsområden: 

• E-lärande – utveckling av e-verktyg 
• Möjlighet att bedriva verksamhetsanknuten forskning 
• Ny medarbetarpolicy. 

Likabehandling och anställningsvillkor 
Arbetet för likabehandling utgår från den grundläggande principen om människors lika värde. Landstinget 
ska kännetecknas av den mångfald som finns i samhället och aktivt bidra till att fördomar och diskriminering 
motverkas och bekämpas. Ett framgångsrikt arbete för jämställdhet, integration och mångfald bidrar till att 
Landstingets verksamhet blir bättre och att Landstinget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 
 
Diskrimineringslagen syftar till att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” 
 
Lagen kräver ett målinriktat arbete och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att aktivt främja 
lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering, lönefrågor och 
jämställdhet. Diskrimineringsombudsmannen (DO) inledde 2011 en granskning av hur Landstinget lever 
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upp till lagkraven på aktiva åtgärder. DO fann att Landstinget har ett pågående aktivt arbete och bedömde att 
Landstinget lever upp till bestämmelserna i diskrimineringslagen.   
 
Utifrån lagens syfte och krav så ska Landstinget som arbetsgivare verka för och främja förutsättningar för 
likabehandling. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla. Kvinnor och män ska kunna förena arbete och 
föräldraskap. Åtgärder ska vidtas som förebygger och förhindrar att medarbetare utsätts för trakasserier eller 
kränkningar.  
Vid lediga arbeten ska rekryteringsarbetet bedrivas så att ingen diskriminering sker av sökande. 
Ansträngningar ska göras för att få sökande från det underrepresenterade könet. Vid lediga arbeten ska 
anställda med ofrivillig deltidsanställning uppmärksammas i syfte att om möjligt erbjudas höjd 
tjänstgöringsgrad.  
Genom utbildningar och kompetensutveckling ska en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer 
av arbete främjas. Ett kontinuerligt arbete ska bedrivas i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. 
 
Årligen anges gemensamma jämställdhetsmål som ingår i varje förvaltnings jämställdhetsplan tillsammans 
med de mål som sätts efter förvaltningens förutsättningar. De gemensamma målen följs upp och redovisas 
tillsammans med övriga aktiviteter inom jämställdhetsområdet i det landstingsövergripande 
jämställdhetsbokslutet. Jämställdhetsplaner ska finnas för respektive förvaltning. De upprättas för tre år, 
utvärderas och revideras årligen. 
 
De gemensamma jämställdhetsmålen för 2012 är: 

• Främja en jämnare könsfördelning inom olika yrkesgrupper 
• Bibehålla en jämn könsfördelning på högre chefsbefattningar 
• Minska andelen anställda med ofrivillig deltidsanställning 
• Minska andelen upplevda sexuella trakasserier 
• Förhindra och åtgärda att inga osakliga skillnader i lön förekommer. 

Utöver tidigare angivna mål, jämställdhetsmål och arbetsområden som främjar förutsättningar för 
likabehandling anges följande arbetsområden: 

• Kontinuerligt förbättringsarbete med den gemensamma rekryteringsprocessen för att undvika att 
sökande diskrimineras. Till exempel moment som utformning av annonser, urval och intervjuer.   

• God introduktion av utlandsrekryterade medarbetare 
• Fortsatt verka för att kvinnor och män kan förena arbete och föräldraskap. Bibehålla en jämn 

fördelning mellan könen för vård av sjukt barn 
• Upprätthålla kunskap och medvetenhet om riktlinjer och handlingsplan mot kränkande särbehandling 

och trakasserier i syfte att kunna förhindra och åtgärda  
• Jämställdhetsplaner och lönekartläggningar med facklig samverkan. 

 
En lönepolitik med konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig mot marknaden ska fortsatt föras. 
En utvecklad dialog mellan chefer och medarbetare – kring mål, förväntningar, uppnådda resultat och lön – 
är av grundläggande betydelse i såväl verksamhetsutveckling som vid lönesättning. Den decentraliserade 
förhandlingsmodellen har varit framgångsrik och speglar den mognad som utvecklats inom Landstinget. 
Information och utbildning för att stödja chefer i lönebildningsfrågor kommer att fortsätta. 
 
Ett omfattande och framgångsrikt omställningsarbete bedrevs i samband med genomförandet av vårdval. 
Det är angeläget att ha en god förmåga att ställa om för att upprätthålla en balans mellan verksamhetens 
uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar. Fortsatt verksamhets- och organisationsutveckling, 
förändring av huvudmannaskap för hemsjukvård, en anpassning till förändrade ekonomiska förutsättningar 
är exempel på områden som sannolikt kommer leda till fortsatt behov av omställning.  
Ett sätt att möta kommande krav och behov är att ytterligare utveckla samverkan och samarbete över de 
traditionella gränserna. Anställningsvillkor som stimulerar att kunna arbeta över hela länet kommer därför 
att behöva stärkas. För att möta invånarnas behov krävs sannolikt en ökad flexibilitet och en effektiv 
planering avseende arbetstider och arbetstidsförläggning. 
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Fortsatta arbetsområden: 
• Fortsatt utveckling av lönebildningen som styrmedel för verksamhetsresultat och konkurrenskraft 
• Fortsatt förmåga att bedriva ett ändamålsenligt omställningsarbete. 
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6. Finansiell plan 
Landstingets finansiella målsättning är att över konjunkturcyklar uppnå ett finansiellt överskott på 2 procent 
av skatteintäkter och statsbidrag samt att investeringar ska finansieras med egna medel. 

Resultatbudget 
 
Tabell 19: Resultatbudget 
 Prognos

2011
Budget

2012
Plan 
2013 

Plan
2014

Verksamhetens intäkter  1 184 1 657 1 686 1 713
Verksamhetens kostnader -8 705 -9 608 -9 814 -10 079
Avskrivningar -278 -316 -331 -346
Verksamhetens nettokostnad -7 799 -8 267 -8 459 -8 712
  
Skatteintäkter 6 159 6 507 6 669 6 910
Kommunal utjämning och statsbidrag 2 044 2 087 2 022 1 938
  
Finansiella intäkter 150 200 210 220
Finansiella kostnader -319 -277 -262 -291
  
Årets resultat 235 250 180 65

 
Resultatbudgeten omfattar de verksamhetsförändringar för 2012 som redovisats i tidigare avsnitt. 
Verksamhetens nettokostnad för 2013 och 2014 innehåller ingen verksamhetsförändring utan är en 
inflatorisk uppräkning av 2012 års budget. 

Verksamhetsbudget – (verksamhetens nettokostnad) 
Verksamhetens nettokostnad som för 2012 budgeteras till 8 230 miljoner kronor disponeras med följande 
verksamhetsfördelning 
 
Tabell 20: Driftbudget 
 
Huvudområden/delområden 2011 2012
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
Primärvård 1 731,1 1734,3
Specialiserad somatisk vård 4 117,3 4209,9
Specialiserad psykiatriskt vård 676,4 679,5
Tandvård 222,8 227,1
Övrig hälso- och sjukvård 429,4 432,1
Hälso- och sjukvårdens andel av gemensamma kostnader 239,5 288,8
Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård 34,8 34,1
SUMMA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 7 451,4 7 605,8
 
REGIONAL UTVECKLING 
Utbildning 32,8 32,2
Kultur 84,4 110,6
Trafik och infrastruktur 183,5 448,0
Allmän regional utveckling 37,0 29,3
Regional utvecklings andel av gemensamma kostnader 25,7 38,2
Politiskt verksamhets avseende regional utveckling 1,7 3,0
SUMMA REGIONAL UTVECKLING 365,1 661,2
 
SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 7 816,5 8 267,0
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Finansieringsbudget (egenfinansiering av investeringar) 
Egenfinansiering av investeringar kan uppnås under hela planperioden då årets resultat tillsammans med 
avskrivningar är större eller lika med beräknat investeringsvolym. 
 
Tabell 21: Finansieringsbudget (kassaflödesrapport), miljoner kronor 
 Prognos

2011
Budget

2012
Plan 
2013 

Plan
2014

Den löpande verksamheten  
Årets resultat 235 250 180 65
Avskrivningar 278 316 331 346
Avsättningar (netto) 160 169 168 199
Rörelsekapitalförändring -321 74 127 38
Kassaflöde från löpande verksamhet 352         809 806 648
  
Investeringsverksamhet  
Byggnader  
Inventarier/IT  
Investeringsnetto -517 -440 -440 -440
  
Förändring likvida medel – kassaflöde -165 369 366 208
  
Ökning avsättning -160 -169 -168 -199
Rörelsekapitalförändring 321 -74 -127 -38
Egenfinansiering av investeringar -4 126 71 -29

 

Investeringsbudget 
Som beskrivs i avsnitt 7 (Landstingsfullmäktiges direktiv till landstingsstyrelsen) har styrelsen att fatta 
beslut om investeringsobjekt som understiger 5 miljoner kronor och inom de ramar som här redovisas.  
 
Tabell 22: Investeringsbudget (miljoner kronor) 
 Beslut

2012
Beräknad

utbetalning
2012

Beräknad 
utbetalning 

2013 

Beräknad
utbetalning

2014
Tidigare beslutade investeringar 140 60 0
  
Inventarier   
Inventarier – landstingsstyrelsens förfogande 160 160 160 160
IT-system 50 50 50 50
  
Fastigheter  
Höglandssjukhuset – etapp generalplan  115 15 100 0
Värnamo sjukhus– ombyggnad av 
vårdavdelning 6 och 7 

60 5 30 25

Fastighetsram – landstingsstyrelsens 
förfogande 70 70

 
40 

 
205

SUMMA 440 440 440
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Balansbudget 
Tabell 23: Balansräkning 
 2011-12-31

prognos
2012-12-31

budget
2013-12-31

plan
2014-12-31 

plan 
Tillgångar  
Anläggningstillgångar 3 460 3 580 3 690 3 790 
Omsättningstillgångar 4 670 4 980 5 220 5 370 
– varav finansiella 
omsättningstillgångar 

3 930 4 310 4 680 4 880 

Summa 8 130 8 560 8 910 9 160 
  
Eget kapital, avsättningar 
och skulder 

 

Eget kapital: -940 -690 -510 -450 
Avsättningar (pensioner) 7 330 7 510 7 680 7 870 
Skulder 1 740 1 740 1 740 1 740 
Summa  8 130 8 560 8 910 9 160 

  
Tabell 24: Finansiella nyckeltal, procent 
 Utfall

2010
Prognos

2011
Prognos

2012
Prognos

2013
Prognos 

2014 
Resultat i förhållande till skatt och 
statsbidrag 

4,9 2,9 2,9 2,1 0,7 

Nettokostnadsförändring 2,5 4,1 6,0 2,3 3,0 
Skatteintäkter och 
bidrag/utjämning 

4,7 2,8 4,8 1,1 1,8 

Soliditet -7,5 -12 -8 -6 -5 
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7. Landstingsfullmäktiges direktiv till landstingsstyrelsen för budget 
2012 
Budgetens uppgift 
Ettårsbudgeten består av två delar. 
 
Den ena delen behandlas i denna budget och flerårsplan. Den anger Landstingets åtagande, det vill säga hur 
Landstingets skatteintäkter och bidraget för kommunalekonomisk utjämning med mera ska fördelas på olika 
verksamhetsområden. För varje verksamhetsområde beskrivs vilken omfattning verksamheten ska ha under 
budgetåret och vilka förändringar som ska ske.  
 
Den andra delen omfattar den verksamhet som bedrivs i Landstingets egen regi och innebär fastställande av 
förvaltningsbudgetar med tydligt resultatansvar. I förvaltningsbudgetarna konkretiseras 
verksamhetsåtagandet och finansieringen för respektive förvaltning. Förvaltningsbudgetar fastställs av 
landstingsstyrelsen i december utifrån landstingsfullmäktiges beslut i november. 
 

Förvaltningsbudgetar 
Landstingsstyrelsen ska senast i december 2011 fastställa förvaltningsbudgetar för den verksamhet som 
Landstinget driver i egen regi. 
 
Landstingsstyrelsens beslut om förvaltningsbudgetar ska utgå från följande principer: 
 

Verksamhetsutveckling 
I förvaltningsbudget ska respektive förvaltnings uppdrag konkretiseras, utifrån i budgeten beskrivna mål och 
verksamhetsutveckling. 
 

Driftram 
Förvaltningsramar ska beräknas och redovisas på det sätt som här anges: 
 

Indexering löner och priser 
För personalkostnader ska den ekonomiska ramen räknas upp utifrån ingångna löneavtal. För varor och 
tjänster exklusive läkemedel  ska en schablonmässig uppräkning göras med 1,6 procent. För läkemedel ska 
en anpassning göras till prognostiserad kostnad för 2011 varefter en nettoreducering görs med 0,6 procent. 
Prisförändringen för läkemedel differentieras så att den beaktar olikheter i kostnadsutveckling mellan 
basläkemedel och specialistläkemedel.  
 
Om riksdagen fattar beslut om höjning av nivån för högkostnadsskydd för läkemedelsförmånen ska detta 
beaktas genom sänkt ram.    
 

Effektiviseringskrav 
Alla verksamheters budgetramar ska beakta krav på 0,5 procents effektivisering. 
 

Avgifter/priser i vården  
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas på Landstingets intranät och i särskild bilaga. Om 
landstingsstyrelsen bedömer behov av förändring ska dessa föreläggas  landstingsfullmäktige för beslut. De 
vanligaste avgifterna och nivå på högkostnadsskydd framgår av Tabell 25: Avgifter i vården. 
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Om riksdagen fattar beslut om höjning av nivån för högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård ska 
detta beaktas genom ökat intäktskrav.  

Kapitalkostnader – investeringar 
Förvaltningarnas driftram tillförs medel för ökade kapitalkostnader till följd av godkända investeringsramar. 
Reduktion görs för investeringar som är färdigavskrivna. 
 
För Vårdcentralerna Bra Liv och Folktandvårdens allmäntandvård ska ökade kapitalkostnader finansieras 
genom vårdpeng respektive barntandvårdspeng/tandvårdsintäkt. 
 
I övrigt gäller följande regler för investeringsobjekt: 

Investeringar 
Utifrån finansiell målsättning om egenfinansiering av investeringar har landstingsstyrelsen att i 
förvaltningsbudgetar godkänna investeringsutgifter som preliminärt beräknas till 440 miljoner kronor 
fördelade på 
- inventarier/utrustning 160 miljoner kronor 
- IT-system  50 miljoner kronor 
- fastigheter  230 miljoner kronor (inklusive redan beslutade objekt) 
 
Inriktning för investeringsprogram redovisas under respektive verksamhetsavsnitt. 
 
Beslut om investeringar som överstiger 5 miljoner kronor fattas av landstingsfullmäktige.  

Inventarier 
Investeringsplan för köp av inventarier/utrustning ska omfatta objekt vars á-pris överstiger 22 000 kronor 
(ett halvt prisbasbelopp) och som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år. 

Fastigheter 
Då landstingsfullmäktiges beslut om investeringsram (objekt > 5 miljoner kronor baseras på en bedömning 
om investeringsutgiftens storlek (löpande pris) ska landstingsstyrelsen om utgiften väsentligt avviker från 
preliminär ram återkomma till landstingsfullmäktige för nytt beslut. 
 
Vid ombyggnad av befintliga anläggningar ska utgiften betraktas som investering enbart om tillgångens 
prestanda/servicepotential avsevärt förbättras, det vill säga förbättring av kvalitet i producerad tjänst eller 
lägre produktionskostnad. Om detta kriterium inte uppfylls är utgiften att betrakta som fastighetsunderhåll. 
Begränsade utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska direktavskrivas och finansieras inom respektive 
förvaltnings driftram. 
 
Ökade kapitalkostnader för fastighetsinvesteringar regleras i Landstingsfastigheters ram, där 
landstingsstyrelsen disponerar reserverade avskrivningsmedel. 

Förvaltningsbudget innehåll och utformning 
I förvaltningsbudgetarna ska landstingsstyrelsen fullfölja uppdelning av ram på verksamhetsområden som 
framgår av respektive verksamhetsområdes tabeller för utgiftsram. 

Ram för oförutsedda utgifter med mera 
Landstingsfullmäktige anvisar i budget följande ramar som landstingsstyrelsen har att fatta beslut om. 
 
• Personalkostnadsökningar vid avtalsförändringar 100 miljoner kronor. Ramen disponeras för nya 

löneavtal och andra avtal som berör personalområdet. 
• Ökade kapitalkostnader vid fastighetsinvesteringar samt förbrukningsinventarier vid  

 utrustning av nya lokaler 6 miljoner kronor 
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• Åtgärder för att förbättra tillgänglighet 15 miljoner kronor 
• Verksamhetsutökning inom hälso- och sjukvård med inriktning som beskrivs i handlingsplan, 25 

miljoner kronor 
• Oförutsett 25 miljoner kronor. 

Uppföljning 
För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som beslutas i budget och flerårsplanen, ska 
landstingsstyrelsen i två delårsrapporter (tertial 1 och 2) samt i årsredovisningen återrapportera utfall till 
landstingsfullmäktige. 
 
Landstingsstyrelsen ska efter slutförd investering upprätta en slutredovisning för investeringsobjekt 
överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisning görs en avstämning mot budget av såväl  ekonomiska som 
kvalitetsmässig effekter av investeringen. 
 
Tabell 25: Avgifter i vården 
 
Avgiftstyp   (kronor 
 
Sjukvård/hälsovård  
Öppenvård  
Läkarbesök vårdcentral   150 
Läkarbesök sjukhus/specialist  300 
Läkarbesök jourcentral/hemmet  300 
Besök annan personalkategori  100 
Avgift för sent återbud  motsvara avgift för  avsett besök 
Vaccination, gynekologisk hälsokontroll,  
mammografi och aortascreening     100 1) 
Sluten vård  
Dygnsavgift (vårddygn 1–10 per vårdtillfälle) 80 
Dygnsavgift (efter 10 vårddygn per vårdtillfälle)60 
    
Sjukresor – egenavgift (enkel resa)  
-  taxi   100 
    
Högkostnadsskydd 2)  
- sjukvård – maxbelopp under 12 månader    1 100 
- läkemedel                    2 200 
- sjukresor, maxbelopp under 12 månader      1 200 
 

1) Exklusive barnvaccinationer, och influensavaccination till riskgrupper och 65 år äldre där vaccination är avgiftsfri. 
Högkostnadsskydd gäller inte. 
2) Riksdagen kommer under hösten att behandla förslag om höjda högkostnadsskydd för sjukvård och läkemedel till här redovisad 
nivå. 
 
 
Bilagor 
1. Styrprocessen 
2. Vårdavgifter 
3. Vårdval regelbok 
4. Tandvården priser 
5. Kollektivtrafik priser 


