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Landstingets kansli  

Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen 

Budgetar för förvaltningens verksamhets-
områden 2015 

Bakgrund  
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 angivit mål för verksamheten och 

vilka förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för 

landstingsstyrelsens arbete med verksamhetsområdenas budgetar. 

 

I budget redovisas en förändring av sjukvårdsdirektörernas uppdrag från att 

leda hälso- och sjukvården i ett geografiskt område till att leda medicinska 

områden; medicinsk vård, kirurgisk vård och psykiatrisk vård. Innan 

förändringsarbetet sedan påbörjas ska synpunkter från medarbetare och 

chefer samlas in och en kommunikationsplan göras. Synpunkter och 

kommunikationsplan ska göras före 1 februari och presenteras för 

regionstyrelse, nämnd för folkhälsa och sjukvård samt central 

samverkansgrupp. 

 

I avvaktan på fortsatt arbete med ändad organisation så redovisas här 

verksamhetsbudget för respektive sjukvårdsområde. Dessa kommer när 

organisationsförändringen genomförs att omformas i verksamhetsbudgetar 

för medicinsk vård, kirurgisk vård respektive psykiatri. 

 

Förvaltningens budget för respektive verksamhetsområde presenteras i form 

av balanserade styrkort med handlingsplaner. 

 

Ansvar och befogenheter 
Regionstyrelsen är regionfullmäktiges verkställande politiska organ och ska enligt 

kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. 

 

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens 

uppdrag operativt leder regionens verksamhet i enlighet med fastställd budget och 

regionstyrelsens riktlinjer. Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen. 
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Verksamhet som regionen driver i egen regi är organiserad i 

verksamhetsområden. Budgeten för verksamhetsområdena är en precisering av 

regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören där operativt ansvar fördelas till 

verksamhetsdirektör. Verksamhetsdirektör rapporterar till regiondirektören. 

 

För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med 

sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för 

verksamheten. 

 

Budgetens form 
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från regionens 

övergripande vision, värderingar och strategiska mål arbetar regionen enligt 

modellen ”Balanced Scorecard”. 

 

Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens 

utveckling utifrån fem perspektiv: 

 Medborgare och kund 

 Process och produktion 

 Lärande och förnyelse 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

 

Budgeten har utformats med fokusering på dessa fem perspektiv. För varje 

perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt vilka mått som 

kommer att mätas under året för att fokusera på viktiga förbättringsområden. 

Handlingsplanen uttrycker planerade åtgärder för att nå högre måluppfyllelse  

 

Förslag till verksamhetsområdenas budget framgår av bilagor vilka är baserade på 

underlag som förvaltningschef lämnat till landstingsdirektören. Beträffande 

ekonomiska förutsättningar för genomförande av verksamheten gäller de 

förutsättningar som redovisas i det följande. 

 

Vilka mål som ska följas 2015 ur Landstingets Program för hållbar 

miljöutveckling 2013-2016 beslutas när regionstyrelsen fastställer med vilken 

periodicitet återrapportering ska ske av: 

- mätetal/mål för all verksamhet och som i samband med delårsrapport och 

årsredovisning även ska återrapporteras till regionfullmäktige  

- verksamhetsområdesspecifika mätetal/mål för rapportering enbart till 

regionstyrelsen.  
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Jönköpings- Höglandets och Värnamo sjukvårdsområde 
I avvaktan på genomförande av ändrad organisation redovisas verksamhetsbudget 

för respektive sjukvårdsområde. När förändringen genomförs omarbetas budget 

till nya ansvarsområden 

Primärvård – AT-utbildning  
Sjukvårdsområdena ansvarar för AT-tjänstgöring och studierektorsfunktion även 

för primärvård. Ersättning för detta fördelas enligt tabellen nedan.  

 
Tabell: Ersättning AT och studierektorer (tkr) 

Sjukvårdsområde AT Studierektorer Summa 

Jönköping 9 620 70 9 690 

Höglandet 5 950 70 5 878 

Värnamo 4 760 30 4 673 

Summa 20 330 170 20 500 

 

Primärvård utanför vårdval (kvinno- och barnhälsovård) 
Budget för kvinno- och barnhälsovård samt ungdomsmottagningar uppgår 2015 

till 159,8 miljoner kronor.  Budgeten har förstärkts med 1,0 miljon kronor för 

barnhälsovårdspsykolog.  

 
Tabell: Ersättningar barn- och kvinnohälsovård samt ungdomsmottagningar (tkr) 

Område Belopp 

Kvinnohälsovård, 20-44 år 59 200 

Ungdomsmottagningar, 13-21 år 7 800 

Barnhälsovård, 0-6 år 92 800 

Summa 159 800 

Beloppet för barnhälsovården inkluderar 800 tkr för ersättningar för hälsosamtal.  
 

Ersättningarna i tabellen ovan fördelas med kapitering samt med målrelaterad 

ersättning enligt följande: 

 Kvinnohälsovården resursfördelas utifrån antal kvinnor 20-44 år 

 Ungdomsmottagningarna resursfördelas utifrån antal kvinnor och män  

13-21 år 

 Barnhälsovården resursfördelas utifrån antal barn 0-6 år. 

 Barnhälsovården efter antal genomförda hälsosamtal 

Under 2015 ska ersättningssystemet utvecklas så att ungdomars frihet att välja 

ungdomsmottagning beaktas. 
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Tabell: Kvalitetsersättningar barnhälsovård (tkr) 

Variabel Vad mäts Avsatta medel 

Hälsosamtal för 
förstagångsföräldrar 

Antal genomförda samtal 800 

 

För uppstart och drift av familjecentraler finns utöver vad som specificerats ovan 

5,7 miljoner kronor, varav 3,0 miljoner kronor är en utökning i budget 2015. 

 

 

Primärvård - psykisk hälsa barn och unga samt barnahus 
För att främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa erhåller 

sjukvårdsområdena ersättning med 11,6 miljoner kronor. 

   
Tabell: Ersättning psykisk hälsa barn och unga samt barnahus (tkr) 

Sjukvårdsområde Psykisk hälsa  
barn och unga 

Barnahus Summa 

Jönköping 5 500 700 6 200 

Höglandet 3 600 0 3 600 

Värnamo 1 800 0 1 800 

Summa 10 900 700  11 600 

 

Specialiserad somatisk vård  
Budget 2015 för specialiserad somatisk vård uppgår till 4 763,6 miljoner kronor, 

varav 4 116,6 miljoner avser vård i egen regi.  

 

För nya åtagande har resurser tillförts för: 

 kirurgisk vård, kärljour 2 miljoner kronor 

 medicinsk vård, utökad dietistverksamhet 1,5 miljoner kronor 
 

Tabell: Budget specialiserad somatisk vård (tnkr) 

Område Budget 

Riks- och regionsjukvård 597 400 

Vårdval ögon 66 000 

Länssjukvård övergripande: 
Statsbidrag, asyl- och utomlänsintäkter, 
köpt specialistsjukvård, central 
läkemedelskommitté mm 

-16 400 

Egen regi 4 116 600 

Summa somatisk vård 4 763 600 

Varav kvalitetsersättningar 3 % 123 600 
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Tabell: Kvalitetsersättningar specialiserad somatisk vård (tkr) 

Variabel Tillgänglighet  Systematiskt 
förbättringsarbete 

Övriga 
kvalitetsvariabler 

Summa 

Avsatta medel 41 200 41 200 41 200 123 600 

 

Ersättningsmodell 2015 
Ersättningsmodellen består av tre delar: 

 patientrelaterad ersättning  

 kvalitetsersättning 

 särskild ersättning  

 

Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen. En detaljerad 

redovisning av ersättningsmodellens uppbyggnad och belopp för 2015 presenteras 

i särskilt PM.  

 
Vårdval inom specialiserad vård 
Vårdval inom ögonsjukvården har införts från och med april 2014. För 

ögonsjukvården inom vårdval har ramen för 2015 fastställts till 66 miljoner 

kronor fördelat enligt följande: 

Ersättning (miljoner kronor) Totalbelopp Procentuell 
fördelning 

Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag 33,9 51,4 % 

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
katarakt 

20,0  30,3 % 

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
ögonbottenfotografering 

3,9 5,9 % 

Särskild ersättning                      6,2 9,4 % 

Resultatrelaterad ersättning 2,0 3,0 % 

Summa 66,0 100 % 

Specialiserad psykiatrisk vård  
För specialiserad psykiatrisk vård har Landstingsfullmäktige beslutat om en 

budget på 756,8 miljoner kronor, varav 677,9 miljoner för vård i egen regi. 
 

Tabell: Budget specialiserad psykiatrisk vård (tnkr) 

Område Budget 

Riks- och regionsjukvård 87 000 

Länssjukvård övergripande: 
Statsbidrag, asyl- och utomlänsintäkter, 
köpt specialistsjukvård mm 

-8 100 

Egen regi 677 900 

Summa psykiatrisk vård 756 800 

Varav kvalitetsersättningar 3 % 20 400 
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Tabell: Kvalitetsersättningar specialiserad psykiatrisk vård (tkr) 

Variabel Tillgänglighet  Systematiskt 
förbättringsarbete 

Övriga 
kvalitetsvariabler 

Summa 

Avsatta medel 6 800 6 800 6 800 20 400 

 

Ersättningsmodell 2015 
Under 2015 kommer en ersättningsmodell för psykiatri användas som består av  

 patientrelaterad ersättning i form av en enkel åtgärdsbaserad ersättning och 

fast ersättning 

 särskild ersättning  

 kvalitetsersättning 

 ersättning för funktion för vårdtunga patienter 

 

Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen. En detaljerad 

redovisning av ersättningsmodellens uppbyggnad och belopp för 2015 presenteras 

i särskilt PM.  

 

Ambulanssjukvård  
Ersättning för ambulanssjukvård och sjuktransporter ersätts med fasta belopp 

enligt följande tabell.  

 
Tabell: Fast ersättning ambulans- och sjuktransporter (tkr) 

Område Belopp 

Ambulanssjukvård, medicinsk diagnostik 150 400 

Sjuktransporter 
     
 Varav Jönköping 
             Höglandet 
             Värnamo 

6 900 
 

3 200 
1 600 
2 100 

Summa 157 300 

 

Handikapp och hjälpmedel  
För habiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamhet, syn- och 

hörselvårdsverksamhet mm ges följande fasta ersättningar 

 

Tabell: Fast ersättning handikapp och hjälpmedel (tkr) 

Förvaltning Belopp 

Jönköping 52 800 

Höglandet  5 500 

Värnamo 5 100 

Summa 63 400 
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Förvaltningen Verksamhetsstöd och service ersätts med 4 700 tkr för  

Hjälpmedelscentralen.  

 

Social verksamhet (LSS råd och stöd) 
För verksamhetsområde social verksamhet ges följande fast ersättning 

 
Tabell: Fast ersättning social verksamhet (tkr) 

Förvaltning Belopp 

Jönköping 3 920 

 

Övrig hälso- och sjukvård 
För verksamhetsområde övrig hälso- och sjukvård, smittskydd, ges följande fast 

ersättning inklusive nya medel för smittsydd och vårdhygien med 3,0 miljoner 

kronor. 

  
Tabell: Fast ersättning övrig hälso- och sjukvård (tkr) 

Förvaltning Belopp 

Jönköping 22 200 

 

Bra Liv 
Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag 

om valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Nivåer på 

patientrelaterad och övriga ersättningar regleras under kapitel 10 i ”Primärvård 

inom vårdval i Jönköpings län”. Den patientrelaterade ersättningen är 3 400 kr per 

genomsnittlig invånare plus möjlighet till ytterligare 600 kr i rörliga ersättningar. 
 

Medicinsk diagnostik  
För ambulanssjukvård erhåller medicinsk diagnostik en fast ersättning.  

Medicinsk service finansieras genom ersättning från vårdgivare samt fast 

ersättning för specificerade uppdrag. 

 

För att främja konkurrensneutraliteten har prismodellen utvecklats. Det innebär att 

för uppdrag och beställningar från regionen får Medicinsk Diagnostik fast 

ersättning.  

 

Priset för vårdgivarna kommer att sänkas 2015. För klinisk fysiologi sänks priset 

med 0,8 %, laboratoriemedicin sänks med 1,3 % och röntgen sänks med 4,8 %.  
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Tabell: Fast ersättning medicinsk diagnostik (tkr) 

Område  Fast ersättning 

Forskning och utveckling (FoU) 2 500 

Patientnära analyser – kvalitetssäkring 1 000 

IT-stöd remiss och svar (Ros) 6 600 

Hantering av Biobank 800 

Obduktionsverksamhet  1 600 

ST - läkare utbildningsansvar 10 800 

Mammografi-screeningverksamhet 14 400 

Ambulanssjukvård 150 400 

Fast ersättning 2015 188 100 

 

Folktandvården  
För allmäntandvård och specialisttandvård har landstingsfullmäktige godkänt dels 

tandvårdpriser i vuxentandvård och dels en genomsnittlig barntandvårdpeng på 

1 221 kronor per barn.  

 

Utifrån studier genomförda inom folktandvården över hur barns tandhälsa varierar 

i länet ges ersättning för barntandvård utifrån följande differentiering. 

 
Tabell: Barntandvårdspeng 2015 

Barns kommun/kommundelstillhörighet Kr/barn 

Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga 1 521 

Bodafors, Gislaved, Gnosjö, Smålandsstenar/Burseryd, 
Råslätt 

1 444 

Övriga 1 106 

 
Tabell: Övriga ersättningar (tkr) 

Område Belopp 

Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård, 
förskola, grundskola och gymnasium 

        9 300  
 

Anställning av nyutexaminerade tandläkare 
 – ersättning ges för maximalt 12 månader baserat på en 
årskostnad av 700 000 kronor 

      Rörlig   

Tolkkostnader            1 660  

Läkemedel             570 

Specialisttandvård får ersättning för 
- klinisk verksamhet. Avser ersättning för tandvård som 
inte kan finansieras genom intäkter från patient och 
försäkring. 
- Utbildning av specialisttandläkare, fortbildning för 
allmäntandvården, konsultationer och samverkan. 
- Forskning och utveckling 
Totalt 

       
      76 300 

 
 

      19 900 
 

        8 300 
    104 500  
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I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts 

fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan 

finansieras med en särskild ersättning.  

Utbildning och kultur 
Verksamhetsområdet ansvar för verksamheter och utifrån de ersättningar som 

redovisas i det följande.  

 

Verksamhetsområdet svarar också för beredning av ärenden och administration av 

bidragsgivning inom området utbildning och kultur.   

Utbildning 
Verksamheten vid Värnamo och Sörängens folkhögskola finansieras med dels en 

rörlig ersättning och dels en fast ersättning. 

 

Den rörliga ersättningen utgör 563 kr per elevvecka och är lika med den som 

gäller för bidrag till rörelseägda folkhögskolor i länet. Veckovolymen uppgår till 

12 500 elevveckor vilket motsvarar 7 038 tkr. 

 

För 2015 ges därutöver en fast ersättning. 

 
Tabell: Ersättning folkhögskoleutbildning 

Skola Rörlig ersättning/ 
elevvecka 

Fast ersättning (tkr) 

Sörängens folkhögskola 563 kr 5 823 

Värnamo folkhögskola 563 kr 9 429 

Summa  15 252 

 

För Tenhult och Stora Segerstads naturbruksgymnasiers insatser som regionalt 

kunskapscenter ges en fast ersättning på 600 tkr.  

Kultur  
För verksamheter inom kulturområdet ges fasta ersättningar inom följande 

områden. Ersättning inkluderar statsbidrag från kulturrådet. 

  
Tabell: Ersättningar inom kultur (tkr) 

Verksamhetsområde Fast ersättning 

Smålands Musik och Teater 95 270 

Kultur och utvecklingsenhet (länsbibliotek, hemslöjd, dans, 
bild, form mm) 

14 460 

Summa 109 730 
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Länstrafiken 
Länstrafiken har ansvar för regional kollektivtrafik och serviceresor med mål att i 

ökad utsträckning integrera dessa i den allmänna kollektivtrafiken. 

 

Verksamhetsområdet svarar för upphandling och samordning av serviceresor 

(sjukresor och färdtjänst). Från 2014 omfattar regionens kostnadsansvar även 

färdtjänst. 

 
Tabell: Ersättning till Länstrafiken (tkr) 

Område Fast ersättning 

Regional kollektivtrafik 547 400 

Färdtjänst  118 500 

Sjukresor 62 800 

Summa 728 700 

  

I ersättningar till Länstrafiken ingår resurser för att bereda ärenden som rör 

regional kollektivtrafikmyndighet. 

 

IT-centrum 
Verksamhetsområdet finansieras av dels en fast ersättning för gemensam 

infrastruktur och dels rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system. 

 
Tabell: Gemensamma tjänster IT-infrastruktur (tkr) 

Område Fast ersättning 

Telefoni (infrastruktur) 25 000 

Gemensamma nätverk 34 400 

Gemensamma servar och licenser 13 000 

Platskontor, support (ej besittningsrätter) 10 000 

Kundcenter, Katalogtjänster mm   9 200 

Övriga gemensamma system (Intranät, E-post; Synergi, PA, 
Ekonomil) 

17 300 

Totalt             108 900 

 

Rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system ges av beställande 

verksamhetsområde alternativt genom finansiering ur centralt anslag för 

utveckling av gemensamma system. 

 

Regionens kostnader för gemensam IT-infrastruktur finansieras av vårdcentraler 

genom att betala 44,00 kr per listad patient och övrig verksamheterna genom ett 

IT-pålägg på 3,17 %. I 44,00 kr ingår kostnad för telefoni. I de fall vårdcentraler 

inte köper detta av regionen betalas ett lägre belopp. 
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Regionfastigheter 
Regionfastigheter finansieras genom interna och externa hyresintäkter. De tidigare 

fasta ersättningen tas bort så alla kostnader finansieras av hyresgästerna. Det 

innebär förändrade hyresnivåer för de flesta hyresgäster från och med 1 januari 

2015.  

 

Rådet för kommunal redovisning har uppdaterat rekommendationerna för 

redovisning av materiella anläggningstillgångar. Det innebär att 

komponentavskrivning ska tillämpas och det medför bland annat att delar av 

driftbudgetens ram för långtidsplanerat underhåll kommer redovisas som 

investering. Regionstyrelsen har att genomföra förändringen och därmed besluta 

om förändring av utgiftsramar och resultatbudget.  

 

Område Belopp 

Internränta 2,9% 

Hyresuppräkning, inhyrda fastigheter 0 % i de flesta fall. 
Uppräkning sker enligt tecknat 
fastighetsindex på respektive 
hyresavtal.   

Hyresuppräkning, egna fastigheter 
Omfattande Bra Liv och folktandvården samt 
de hyresgäster som finns i fastigheterna 
Huskvarna, Tranås, Vetlanda, Sävsjö, Gislaved 
samt Vaggeryd 

1,0 %  

Hyresuppräkning, egna fastigheter 
Avseende fastigheterna Ryhov, Eksjö, Nässjö, 
Nannylund, Värnamo, Mossle 

Ny hyresmodell from 2015-01-01. 
 

Rivningskostnader  Enligt faktisk kostnad. Bokas på 
centralt ansvar. 

 

Kontroll ska ske av tomställda lokaler gentemot budget/avkastningskrav. 

Verksamhetsstöd o service 
Verksamhetsstöd och service ska tillhandahålla länsövergripande stöd och service 

till regionens olika verksamheter och länets invånare. Verksamhetsområdet 

bildade 1 september 2013. Under 2014 har verksamheter successivt tillförts under 

året.  
 

Verksamhetsstöd och service finansieras av ersättningar från de 

verksamhetsområden som får stöd och service. Därutöver ges en fast ersättning för 

specificerade uppdrag.  
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Område Ersättning, tkr 

Kontaktcenter 

1177 Vårdguide (primärvård) 

Telefoni 

 

Fast ersättning, 22 000 

Fast ersättning via IT-pålägg, 11 400 

Läkemedelsförsörjning 

Sjukhusapotek (medicinsk service) 

 

Klinisk farmaci (medicinsk service) 

 

Fast abonnemang och rörlig ersättning 

från beställare. 

Abonnemang från beställare. 

Inköp 

Materialförsörjning 

Fast ersättning via AO-pålägg, 10 100 

Varuvärde och pålägg från beställare. 

Miljö 

Övergripande 

Miljösamordnare 

 

Fast ersättning, 4 800 

Abonnemang från beställare 

Ekonomi 

Fakturahantering e-handel 

Ekonomiadministration 

 

 Fast ersättning via AO-pålägg, 5 500 

Ersättning från beställare 

Personal 

Löneadministration 

Övrig personal 

 

Fast ersättning via AO-pålägg, 14 200 

Abonnemang från beställare 

Hjälpmedelsförsörjning (övrig hälso- 

och sjukvård) 

Ersättning från beställare och fast 

ersättning, 4 700 

Kansliservice Ersättning från beställare 

 

Regionens kostnader för gemensam IT-infrastruktur och telefoni finansieras av 

vårdcentraler genom att betala 44,00 kr per listad patient och övrig 

verksamheterna genom ett IT-pålägg på 3,17 %. 

 

Regionens kostnader för gemensam inköpsfunktion, fakturahantering/e-handel 

och löneadministration finansieras av övrig verksamhet genom ett AO-pålägg på 

0,76%. 

 

Vid genomförande av ändrad organisation inom specialiserad vård kommer vissa 

serviceverksamheter att organiseras inom Verksamhetsstöd och service. En 

samordning av ersättningssystem kommer att ske. 
 

Regionledningskontor och verksamhetsnära funktioner 
För verksamheten som organiserats inom regionledningskontor och 

verksamhetsnära funktioner ges en fast ersättning på sammantaget 229,6 miljoner 

kronor. Regiondirektören får i uppdrag att fördela medel mellan regionlednings-

kontor och verksamhetsnära funktioner.  

 



 

      13(15) 

2014-11-26 LJ2014/88 

 
 

 

 
 

        

Centralt avsatta medel  
Landstingsfullmäktige har i budget 2015 avsatt medel centralt som kan disponeras 

av regionsstyrelsen eller genom delegation från regionstyrelsen. 

 

I det följande redovisas på vilket sätt dessa medel kan disponeras och vem som 

fattar beslut.  

 

Beslut dokumenteras i tilläggsbudget som anmäls i regionstyrelsen. Aktuell 

budget med förändringar i tilläggsbudget publiceras på intranätet. 

 

Beslut i regionstyrelsen: 
 
Oförutsedda utgifter, 20 miljoner kronor 
Ramen är i allt väsentligt avsedd för att möta oförutsedda händelser. 

 

Ökade kapitalkostnader vid fastighetsinvesteringar, 5 miljoner 
kronor 
Ökade lokalkostnader till följd av fastighetsinvestering ska som huvudprincip 

finansieras inom den driftersättning som verksamheten erhåller. Om särskilda skäl 

föreligger kan landstingsstyrelsen göra avsteg från denna princip och i stället ur 

detta anslag reglera en ökad kapitalkostnad genom ersättningen till 

Regionfastigheter.  

 

Övrigt  
Införande av komponentavskrivning kan påverka utgiftsramar och regionens 

resultat. 

  

Efter att regeringens budgetproposition behandlats i riksdagen kan förändringar i 

riktade och generella statsbidrag uppstå vilket i så fall föranleder revidering av 

budgeten. 

 

Beslut enligt delegation 
I budget 2015 finns anvisade resurser för vilka regiondirektören att fatta beslut för 

inom följande områden: 

 Familjecentral 

 Barnhälsovårdspsykolog 

 Psykisk hälsa barn och unga 
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Investeringsbudget 
Utifrån finansiell målsättning om egenfinansiering av investeringar har 

landstingsstyrelsen att i förvaltningsbudgetar godkänna investeringar som inte 

överstiger 5 miljoner kronor.  

 

För akuta eller oplanerade händelser kan regiondirektören fattas beslut om 

investering understiger 1 miljon kronor.  

 

Kapitalkostnader för investeringar finansieras av verksamhetsområdena inom 

anvisade ersättningar. 

Inventarier 
För respektive verksamhetsområde redovisas investeringar i inventarier som 

överstiger 0,5 miljoner kronor. Därutöver anges en ospecificerad ram som 

verksamhetsområdet har möjlighet att disponera för anskaffningar understigande 

0,5 miljoner kronor.  

Fastigheter 
Regionstyrelsen kommer under 2015 att ta ställning till genomförande av ett antal 

objekt som redovisats i budget och där regionstyrelsen ska godkänna utgiftsram.  

Rapportering/uppföljning 
Regiondirektören ska månatligen, i delårsrapporter per april och augusti samt 

i årsredovisning återrapportera hur verksamheten genomförs i förhållande till 

budget och där angivna mål. Rapportering sker till nämnderna och 

regionsstyrelsen. 

 

Regiondirektören ska efter slutförd investering upprätta en slutredovisning 

för investeringsobjekt överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisningen 

görs en avstämning mot beslut av såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga 

effekter av investeringen. 

 

Verksamhetsområdesdirektör rapporterar på motsvarande sätt till 

regiondirektören. 
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Förslag till beslut 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna föreliggande budgetar och ersättningsgrunder för 

verksamhetsområden 

 

att uppdra till regiondirektören att genomföra verksamheten i enlighet med  

      redovisade budgetar  

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr Stefan Schoultz 

landstingsdirektör ekonomidirektör 

 

 

Bilaga: Budgetar för verksamhetsområdena och investeringsbudgetar 
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Till Landstingsdirektören 

 

 

Budget 2015 – Jönköpings sjukvårdsområde  

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  Ett föredöme i svensk sjukvård 

• Patienter ska känna sig trygga hos oss. De blir bemötta med omtanke och får rätt 

behandling. 

• Som medarbetare och chefer är vi stolta över vårt arbete. Vi tar ansvar för att skapa 

en god arbetsmiljö och drivs av att göra ett bra jobb. Vi samarbetar för patientens 

bästa. 

• Vi arbetar utifrån överenskomna principer och förbättrar för patienter, närstående och 

medarbetare. 

• Vi stödjer studenter och medarbetare under utbildning och uppmuntrar dem som vill 

forska. 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar 

(somatisk och 

psykiatrisk vård) 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

första besök inom 

barn och 

ungdomspsykiatri -

andel flickor och 

pojkar som fick 

komma inom 30 

dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

90 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

utredning inom barn 

och ungdomspsykiatri 

– andel flickor och 

pojkar som påbörjat 

en utredning eller en 

åtgärd inom 30 dagar 

från beslutsdatum 

 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

operation eller åtgärd 

inom 60 dagar 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 
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 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

 90 % inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 

Fetma ISO-BMI Andel fyraåringar 

med ISO-BMI > 30 

ska minska med 20 % 

under perioden 2013–

2015 varav för flickor 

med 25 % och för 

pojkar med 15 %.  

 Andel kvinnor och 

män bland 

förstagångsföräldrar 

som genomgått 

hälsosamtal 

 Hälsosamtal är 

utförda för 50 % av 

målgruppen 

2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

   

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård 

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning inom 

fyra områden till 80 

% av alla kvinnor och 

män 65 år och äldre 

vårdade i slutenvård 

 Rökning inför 

operation 

Andel rökare som 

innan operation har 

fått remiss till 

rökavvänjare 

100 % 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

regionens 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

 

 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

75 % 
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som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Kostnad per  

DRG-poäng 

 Ska inte öka mer än 

index 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

   

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 

 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

 

 Chef-ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 
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skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 Begränsa beroendet 

av bemanningsföretag 

Ekonomisystemet Halvering av 

kostnader i 

förhållande till år 

2011 

 

 

 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2015  

Jönköpings sjukvårdsområdes ekonomiska ersättning är verksamhetens medel 

att nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget 

med verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-2017”   
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Handlingsplan 2015 Jönköpings sjukvårdsområde 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

 

Övergripande/gemensamma aktiviteter 
Aktiviteter 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Pilotprojekt tillsammans med GPCC gällande personcentrerad vård på länets 

medicinkliniker. 

 Utbilda ledare i metodiken ”Lärcafé” samt utvärdera modellen. 

 Sprida goda exempel, workshops med erfarenheter från självdialysen. 

 Strukturerat införa patientberättelser i verksamheterna. 

 Kompetensutveckling inom området SIP, samordnad individuell plan. 

 Vidareutveckla samarbetet med kommuner och primärvård kring vårdplanering i 

hemmet. 

 

E-hälsa/Webbtidbok 

 Samtliga mottagningar ska kunna erbjuda sina patienter möjlighet att se sina bokade 

tider och för tillämpliga områden; avboka, omboka och nyboka tider via Mina 

vårdkontakter. 

 Spridning av 1177.se.  

 

Nya patientlagen 

 Skapa förståelse för och se möjligheter med nya patientlagen inkl journalen via nätet.  

 En administrativ samordning av patienter som söker sig hit eller till annat landsting 

planeras inom Jönköpings sjukvårdsområde eller helst gemensamt i Landstinget.  

 

Cancerprocesser 

 Större delen av länets cancerverksamhet bedrivs på Länssjukhuset Ryhov. Ett arbete 

har startat för att tydliggöra patient processer med tydliga målbilder för olika 

cancerformer. Arbetet är ett led i den nationella satsningen för kortare ledtider i 
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cancervården.   

 

Patientupplevd kvalitet 

 Verksamheten identifierar och genomför förbättringsarbeten för att öka 

patientnöjdheten med utgångspunkt från prioriterade områden i Indikators 

utvecklingskompass, Nationella patientenkäten. Vid verksamheter där PUK 

understiger 80 (inom någon dimension) ska handlingsplan och förbättringsarbete 

genomföras. 

 

Information till befolkningen  

 Information ska ges via kanaler såsom www.lj.se, dagspress, och riktade medicinska 

föreläsningar i egen regi eller tillsammans med patientföreningar.  

 För att skapa förståelse för sjukvårdens möjligheter och prioriteringar samt 

förändringar/nyheter ska allmänheten också vara informerad om vårdens 

förutsättningar samt om hur vården bedrivs. En årlig kommunikationsplan ska 

utarbetas.  

 

Prevention och planering av nästa steg 

Patientsäkerhet 

 Patientsäkerhetsdialoger genomförs med verksamheterna med relevanta 

sammanställningar och återföring.  

 Etablera arbetssätt för att minska VRI-er som bygger på SKL’s program med 

framgångsfaktorer för att förebygga VRI, inklusive huvudprincipen att VRI ska 

betraktas som oacceptabla. 

 Etablera arbeten på klinikerna där kunskap om VRI hämtas från Infektionsverktyget. 

 Läkemedelsskador ska minska genom systematiskt arbete på klinikerna för säker och 

kostnadseffektiv läkemedelsanvändning med uppföljning i läkemedelsdialoger. 

 Uppmärksamma och erbjuda stöd till rökavvänjning i samband med operation. 

 Öka antal registreringar i Synergi med fler övergripande analyser och återkopplingar. 

 

Vårdprevention  

 Vidareutveckling av rutiner och arbetssätt för rätt utfört vårdpreventivt arbete.  

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår  

att riskpatienter är informerade. Händelseregistreringar sker i Senior Alert. 

 

 

Minska under-, över- och felanvändning 

Värdeskapande diagnostik 

 Fortsatt samarbete mellan klinikerna och Medicinsk diagnostik för att säkerställa rätt 

använd diagnostik.  

 

Målvärde årsarbetare 

 Fortsatt fokus på målvärde årsarbete utifrån respektive verksamhets ekonomiska 

förutsättningar. 

 

Vårdplatsanalys 

 Ny utvärdering av antalet tillgängliga vårdplatser, utnyttjandet av dessa och förslag till 

förändringar utifrån landstingsgemensamma analyser och beslut om dimensionering.  
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Vårdnära tjänster 

 Översyn om möjlig implementering av patienttransportorganisation. 

 Etablering av Servicecenter inklusive gemensam reception med självincheckning.  

 Fortsatt utveckling av vårdnära tjänster såsom städning, diskning, mathantering, 

förrådshantering – rätt använd kompetens.  

 En viktig del i detta är hemtagning av de ekonomiska effekterna. 

 

Effektiv administration 

 Säkerställa bra och kostnadseffektiva administrativa processer tillsammans med 

Verksamhetsstöd och service.  

 Förenkla administrationen för chefer – vem gör vad. 

 

Läkemedel  

 Delta i implementering av Socialstyrelsen nya författning om läkemedelsgenomgångar 

och nationella mål för olämplig läkemedelsbehandling till äldre. 

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga verksamheter integrerar metoder och tillämpar produktionsplanering för 

mottagningsverksamhet med stöd av Lägesportalen. Opererande verksamheter 

samplanerar månadsvis. 

 

Tillgänglighet 

 Samtliga verksamheter uppnår regionens tillgänglighetsmål för besök och 

operation/åtgärd årets samtliga månader. I tillgänglighetsmålen inkluderas mål för 

”faktisk väntetid”. Verksamheter produktion- och bemanningsplanerar samt 

samordnar produktion. Genomför kontinuerlig uppföljning och vidtar åtgärder för att 

uppnå tillgänglighetsmål varje månad. Stöd för produktionsplanering ges med resurser 

ur verksamhetsstöd och regionens kapacitetsgrupp. 

 Sammanställning/analys och åtgärdsplan över återbud (”waste”) i systemet.  

 

Vård på rätt vårdnivå 

 Tillsammans med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt 

vårdnivå.  

 

Utveckling vårdadministrativa funktioner 

 Upprätta mål och mätningar för det samlade vårdadministrativa arbetet. 

 Utveckla fördjupad vårdadministrativ samverkan inom och mellan verksamheter. 

 Vidareutveckla den vårdadministrativa kvaliteten. 

 Sammanhållen strategisk kompetensutveckling. 

 

Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov 

 Översiktplan övergår till analys- och förslagsfas.  

 Planen ska utgöra underlag för kommande investeringsbehov. 
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Kvalitetsregister  

 Följa resultat och täckningsgrad. 

 Under 2015, övergripande extra fokus på kroniska sjukdomar, levnadsvanor och 

palliativregistret. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

Genomförda förbättringsarbeten 

 I anslutning till verksamhetsdialoger följa upp genomförda förbättringsarbeten. 

 I samband med chefsmöten 1 gång/månad redovisa ett förbättringsarbete. 

 Fortsätta med Inspirum lunchföreläsningar – för kunskapsspridning och inspiration.  

 

Ekonomi 

Inom den specialiserade somatiska vården finns en relativt stor ekonomisk obalans där 

effekter av de fem områdena för bättre hälsa och bättre vård ska ge förutsättningar för en lägre 

kostnad. För att uppnå en kostnadsreducering kommer det att krävas såväl ett minskat utbud 

av framförallt slutenvård men också en högre produktivitet.  En konkret handlingsplan 

inklusive konsekvensanalys per medicinsk verksamhetsområde bör tas fram i början av 2015. 

 

Inom psykiatrin pågår utveckling av en ny ersättningsmodell. Inom barn- och 

ungdomspsykiatrin har det varit svårigheter att hitta bra kriterier för ersättning och en fortsatt 

anslagsfinansiering av slutenvården samt anorexivården är därför önskvärd även 2015.  

 

 

Primärvård 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg 

Nytt barnhälsovårdsprogram 

 Säkerställa följsamhet till nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. 

 

Fetma 

 Vid samtliga BVC ska metoder tillämpas för alla barn med ISO-BMI över 25.  

 

Hälsosamtal 

 Kvinnor och män bland förstagångsföräldrar erbjuds hälsosamtal.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 För att uppnå en ökad effektivitet inom kvinnohälsovården och barnhälsovården finns 

önskemål om färre utbudsställen. Samordning måste ske med familjecentraler. 

 

 

Medicinska verksamheter 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg 
Fokuspatienter 

 Minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar med 10 % under 

2015 genom fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med 

utskrivningsprocessen. 
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 Fortsatt utveckling av Mobilt Geriatriskt Team i nära samarbete med kommuner och 

primärvård. 

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Akutprocessen 

 Gemensam processutveckling - akutprocessen är hela sjukhusets angelägenhet. 

 Samarbete med primärvården - utvärdera projektet Vårdcoacher på akuten. Fortsatt 

diskussion om jourcentralens placering. 

 Frigöra vårdplatser - fortsatt utveckling av tidig hemgång från vårdavdelningar. 

 Säkerställa tillgänglig läkarkompetens vid akutmottagningen – tid till första 

läkarkontakt inom 60 minuter. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

 En större jämlikhet för patienter med icke ST-höjningsinfarkter i länet (ska detta med 

här i dokumentet?) 

 

 
Kirurgiska verksamheter 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg  
Fokuspatienter 

 Minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar med 10 % under 

2015 genom fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med 

utskrivningsprocessen. 

 

Rökstopp inför operation 

 Läkare och övrig personal ska informera patienten om att rökuppehåll starkt 

rekommenderas i samband med alla operativa ingrepp. Alla patienter tillfrågas om 

tobaksbruk. Patienter som röker och ska genomgå operation blir kontaktad av 

tobaksavvänjare för kvalificerad rådgivning.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 

Akutprocessen 

 Gemensam processutveckling - akutprocessen är hela sjukhusets angelägenhet. 

 Samarbete med primärvården - utvärdera projektet Vårdcoacher på akuten. Fortsatt 

diskussion om jourcentralens placering. 

 Frigöra vårdplatser - fortsatt utveckling av tidig hemgång från vårdavdelningar. 

 Säkerställa tillgänglig läkarkompetens vid akutmottagningen – tid till första 

läkarkontakt inom 60 minuter. 

 

Förflyttning av operationsingrepp från slutenvård till öppenvård 

 Urolog- och kvinnokliniken identifierar och flyttar lämpliga kirurgiska ingrepp till 

öppenvård enligt pågående projekt. 

 Övriga verksamheter identifierar och flyttar möjliga ingrepp till dagkirurgi eller 

mottagningsoperationer. 
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Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga opererande verksamheter tillämpar produktionsplanering för 

åtgärd/behandling och förbereder införande av landstingsgemensamt 

operationsplaneringsverktyg. 

 Samtliga opererande verksamheter samplanerar med avstämning i bland annat 

operationsplaneringsgruppen samt operationsrådet.  

 Anpassning av verksamhet utifrån beslutad arbetsfördelning i länet bland annat inom 

robotkirurgin. 

 

 

Psykiatri 
Aktiviteter 

Personcentrerad vård 
Psykiatrins hus 

 Att skapa en arbetsmodell som möjliggör en större patient- och personalsäkerhet. 

 Starta en ny remiss- och bedömningsenhet.  

 Samlokalisera psykiatriska mottagningar.  

 Fullfölja påbörjat arbete med att ta fram en modell för hur klinikens öppenvård ska 

arbeta och samverka. 

 

 

 

Övrig hälso- och sjukvård  
Aktiviteter 

Smittskyddsverksamheten  

Hos nyanlända och flyktingar upptäcks ett stort antal tuberkulossmittade, vilket kräver en 

förstärkning på tuberkulosmottagningen med 3 miljoner kronor.  

 

 

 

Hållbar miljöutveckling 
Aktiviteter 

Minska under-, över- och felanvändning 
Klimatsmart region  

 Samtliga fordon som anskaffas till bilpoolen ska vara miljöfordon enligt gällande 

miljöbilsdefinition. 

 Följa regionens resepolicy. 

 Öka antalet resfria möten. 

 Följa verkningsgraden på installerad destruktionsanläggning för lustgas. 

 

Klokt resurstänkande 

 Läkemedelskassation från slutenvård ska minska med 15 %. 

 Ökad materialåtervinning genom information samt utveckla och förtydliga 

möjligheterna till utsortering av olika material, engångsprodukter med flera.  

 Säkra korrekt hantering inklusive utsortering av sekretessavfall.  

 

Prevention, planering av nästa steg 
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 Sund livsmiljö  

 Informera enheter som har kemiska produkter med särskilt farliga ämnen. 

 Samverka med kostenheten och inköpsenheten för att öka andelen ekologiska 

livsmedel inkluderat årstidsvariation, pris, kvalitet och ursprung. 

 

 

Medarbetare  
Aktiviteter 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
”Ledarskap i världsklass” 

 Ett tydligare, mer standardiserat och framgångsrikt ledarskap som ger verksamheten 

bättre resultat och utveckling. Dialogmöten med alla chefer genomförs 2015 kring 

ledarprofilens fem delar.  

 

Kompetensförsörjning 

 Ta fram en kompetensförsörjningsplan 

 Arbeta med utlandsrekryteringar för att förstärka inom bristområden samt minska 

beroendet av hyrläkare. 

 Skapa tydlig studielönsprocess för att utbilda sjuksköterskor till 

specialistsjuksköterskor.  

 Erbjuda medarbetare utbildning inom bristområden. 

 Verka för att kunna rekrytera sjuksköterskor, speciellt till nattjänster. 

 

Kompetetensutveckling (APL, VFU, AT) 

 Att utifrån vårt uppdrag inom VFU, APL samt AT ta fram en målbild för hur 

förvaltnings uppdrag ska se ut och fungera. 

 Upprätta mål och riktlinjer för utbildare. 

 

Upplåten enhet 

 Skapa en god samverkan med Futurum i förberedelse för att kunna ta emot studenter. 

 Identifiera lokaler, handledning, lärarkompetens samt samverkan med klinikerna som 

ska ta emot ett större antal studenter. De ekonomiska förutsättningarna måste 

klargöras. 
 

Medarbetarsamtal 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 

 

Kompetensutvecklingsplan 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 

 

Prevention och planering av nästa steg 
Hälsofrämjande arbetsplats, HFA 

 Genom aktivt hälsofrämjande arbete ska förvaltningen sänka sin sjukfrånvaro samt 

höja frisknärvaron.  

 Fortsatt arbete med systematiska arbetsmiljöplaner.  

 Uppmuntra och stödja det förebyggande arbetet.  
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Till Landstingsdirektören 

 

 

Budget 2015 – Höglandets sjukvårdsområde  

 
  

Vision 

”För ett bra liv i ett attraktivt region”  

Verksamhetsidé: Skapa hälsa och trygghet i vardagen samt bot och lindring vid 

vårdbehov 

Mission 
Vi är stolta över vår verksamhet som ett av Sveriges bästa akutsjukhus och bästa länsdelssjukhus där 

vi tillsammans arbetar för att förverkliga visioner och mål. Vi har moderna lokaler som bidrar till god 

arbetsmiljö och god vård. Vi ger god vård med god utveckling samt en god ekonomi. Ett viktigt 

ledord i planeringen av vår verksamhet är ”patienten först”, som innebär att kunna ge rätt vård till rätt 

patient i rätt tid. Vi arbetar för att ge mer patientorienterad vård, där patientens säkerhet, integritet och 

komfort sätts i centrum. 

Vi vill vara medborgarnas sjukhus på Höglandet - vi ska vara det självklara valet. 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar 

(somatisk och 

psykiatrisk vård) 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

första besök inom 

barn och 

ungdomspsykiatri -

andel flickor och 

pojkar som fick 

komma inom 30 

dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

90 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

utredning inom barn 

och ungdomspsykiatri 

– andel flickor och 

pojkar som påbörjat 

en utredning eller en 

åtgärd inom 30 dagar 

från beslutsdatum 

 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

operation eller åtgärd 

inom 60 dagar 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 
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 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

 90 % inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 

Fetma ISO-BMI Andel fyraåringar 

med ISO-BMI > 30 

ska minska med 20 % 

under perioden 2013–

2015 varav för flickor 

med 25 % och för 

pojkar med 15 %.  

 Andel kvinnor och 

män bland 

förstagångsföräldrar 

som genomgått 

hälsosamtal 

 Hälsosamtal är 

utförda för 50 % av 

målgruppen 

2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

   

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård 

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning inom 

fyra områden till 80 

% av alla kvinnor och 

män 65 år och äldre 

vårdade i slutenvård 

 Rökning inför 

operation 

Andel rökare som 

innan operation har 

fått remiss till 

rökavvänjare 

100 % 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

regionens 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

 

 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

75 % 
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som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Kostnad per  

DRG-poäng 

 Ska inte öka mer än 

index 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

   

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 

 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

 

 Chef-ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 
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skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 Begränsa beroendet 

av bemanningsföretag 

Ekonomisystemet Halvering av 

kostnader i 

förhållande till år 

2011 

 

 

 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2015  

Höglandets sjukvårdsområdes ekonomiska ersättning är verksamhetens medel 

att nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget 

med verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-2017”   
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Handlingsplan 2015 Höglandets sjukvårdsområde 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

 

Övergripande/gemensamma aktiviteter 
Aktiviteter 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Kompetensutveckling inom området SIP, samordnad individuell plan. 

 Gränslös samverkan 
o Arbeta för större sammanhang medicin och geriatrik 
o Utveckling av processer för ortopedi och geriatrik 
o Akutläkare – läkare på akuten 
o Implementera Ledningssystem för samverkan 
o Fortsatt utveckling Esthernätverket 
o Hur ser samverkan med andra verksamhetsområden inom landstinget ut idag? Vad 

fungerar bra, vad kan göras bättre? 
 

E-hälsa/Webbtidbok 

 Samtliga mottagningar ska kunna erbjuda sina patienter möjlighet att se sina bokade 

tider och för tillämpliga områden; avboka, omboka och nyboka tider via Mina 

vårdkontakter. 

 Spridning av 1177.se.  

 

Nya patientlagen 

 Skapa förståelse för och se möjligheter med nya patientlagen inkl journalen via nätet.  

 

Cancerprocesser 

 Nationell satsning för kortare ledtider i cancervården.   

 

Patientupplevd kvalitet 

 Verksamheten identifierar och genomför förbättringsarbeten för att öka 
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patientnöjdheten med utgångspunkt från prioriterade områden i Indikators 

utvecklingskompass, Nationella patientenkäten. Vid verksamheter där PUK 

understiger 80 (inom någon dimension) ska handlingsplan och förbättringsarbete 

genomföras. 

 

Information till befolkningen  

 Information ska ges via kanaler såsom www.lj.se, dagspress, och riktade medicinska 

föreläsningar i egen regi eller tillsammans med patientföreningar.  

 För att skapa förståelse för sjukvårdens möjligheter och prioriteringar samt 

förändringar/nyheter ska allmänheten också vara informerad om vårdens 

förutsättningar samt om hur vården bedrivs. En årlig kommunikationsplan ska 

utarbetas.  

 

Prevention och planering av nästa steg 

Patientsäkerhet 

 Patientsäkerhetsdialoger genomförs med verksamheterna med relevanta 

sammanställningar och återföring.  

 Etablera arbetssätt för att minska VRI-er som bygger på SKL’s program med 

framgångsfaktorer för att förebygga VRI, inklusive huvudprincipen att VRI ska 

betraktas som oacceptabla. 

 Etablera arbeten på klinikerna där kunskap om VRI hämtas från Infektionsverktyget. 

 Läkemedelsskador ska minska genom systematiskt arbete på klinikerna för säker och 

kostnadseffektiv läkemedelsanvändning med uppföljning i läkemedelsdialoger. 

 Öka antal registreringar i Synergi med fler övergripande analyser och återkopplingar. 

 Strukturerad kommunikation med hjälp av SBAR ska utvecklas och fördjupas. 

 

Vårdprevention  

 Vidareutveckling av rutiner och arbetssätt för rätt utfört vårdpreventivt arbete.  

 Riskbedömningen finns dokumenterad i patientjournalen där det även framgår  

att riskpatienter är informerade. Händelseregistreringar sker i Senior Alert. 

 

Minska under-, över- och felanvändning 

Värdeskapande diagnostik 

 Fortsatt samarbete mellan klinikerna och Medicinsk diagnostik för att säkerställa rätt 

använd diagnostik.  

 

Vårdplatsanalys 

 Ny utvärdering av antalet tillgängliga vårdplatser, utnyttjandet av dessa och förslag till 

förändringar utifrån landstingsgemensamma analyser och beslut om dimensionering.  

 

Effektiv administration 

 Säkerställa bra och kostnadseffektiva administrativa processer tillsammans med 

Verksamhetsstöd och service.  

 Förenkla administrationen för chefer – vem gör vad. 

 

Läkemedel  

 Delta i implementering av Socialstyrelsen nya författning om läkemedelsgenomgångar 

och nationella mål för olämplig läkemedelsbehandling till äldre. 
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 Implementering av uppföljningsmetoder avseende rekvisition av narkotika.  

 

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga verksamheter integrerar metoder och tillämpar produktionsplanering för 

mottagningsverksamhet med stöd av Lägesportalen. Opererande verksamheter 

samplanerar månadsvis. 

 

Tillgänglighet 

 Samtliga verksamheter uppnår regionens tillgänglighetsmål för besök och 

operation/åtgärd årets samtliga månader. I tillgänglighetsmålen inkluderas mål för 

”faktisk väntetid”. Verksamheter produktion- och bemanningsplanerar samt 

samordnar produktion. Genomför kontinuerlig uppföljning och vidtar åtgärder för att 

uppnå tillgänglighetsmål varje månad. Stöd för produktionsplanering ges med resurser 

ur verksamhetsstöd och regionens kapacitetsgrupp. 

 Sammanställning/analys och åtgärdsplan över återbud (”waste”) i systemet.  
 

Vård på rätt vårdnivå 

 Tillsammans med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt vårdnivå.  

 

Kvalitetsregister  

 Följa resultat och täckningsgrad. 

 Under 2015, övergripande extra fokus på kroniska sjukdomar, levnadsvanor och 

palliativregistret. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

Genomförda förbättringsarbeten 

 I anslutning till verksamhetsdialoger följa upp genomförda förbättringsarbeten. 

 

Ekonomi 

Inom den specialiserade somatiska vården finns en relativt stor ekonomisk obalans där 

effekter av de fem områdena för bättre hälsa och bättre vård ska ge förutsättningar för en lägre 

kostnad. För att uppnå en kostnadsreducering kommer det att krävas såväl ett minskat utbud 

av framförallt slutenvård men också en högre produktivitet.   

 En konkret handlingsplan inklusive konsekvensanalys per medicinsk verksamhetsområde tas 
fram i början av 2015. 

 Inom psykiatrin pågår utveckling av en ny ersättningsmodell.  

 

 

Primärvård 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg 

Nytt barnhälsovårdsprogram 

 Säkerställa följsamhet till nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. 
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Fetma 

 Vid samtliga BVC ska metoder tillämpas för alla barn med ISO-BMI över 25.  

 

Hälsosamtal 

 Kvinnor och män bland förstagångsföräldrar erbjuds hälsosamtal.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 För att uppnå en ökad effektivitet inom kvinnohälsovården och barnhälsovården finns 

önskemål om färre utbudsställen. Samordning måste ske med familjecentraler. 

 

 

Medicinska verksamheter 
Aktiviteter 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Pilotprojekt tillsammans med GPCC gällande personcentrerad vård på länets 

medicinkliniker. 

 

Prevention och planering av nästa steg 
Fokuspatienter 

 Minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar med 10 % under 

2015 genom fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med 

utskrivningsprocessen. 

 Fortsatt utveckling av Mobilt Geriatriskt Team i nära samarbete med kommuner och 

primärvård. 

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Akutprocessen 

 Frigöra vårdplatser - fortsatt utveckling av tidig hemgång från vårdavdelningar. 

 Säkerställa tillgänglig läkarkompetens vid akutmottagningen – tid till första 

läkarkontakt inom 60 minuter. 

 Inom medicinska specialiter arbeta vidare med Esther/fokuspatienter för att minska 

återinläggningar och föra över resurser till öppenvården. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

 En större jämlikhet för patienter med icke ST-höjningsinfarkter i länet  

 
Kirurgiska verksamheter 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg  
Fokuspatienter 

 Minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar med 10 % under 

2015 genom fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med 

utskrivningsprocessen. 
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Rökstopp inför operation 

 Läkare och övrig personal ska informera patienten om att rökuppehåll starkt 

rekommenderas i samband med alla operativa ingrepp. Alla patienter tillfrågas om 

tobaksbruk. Patienter som röker och ska genomgå operation blir kontaktad av 

tobaksavvänjare för kvalificerad rådgivning.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 

Akutprocessen 

 Frigöra vårdplatser - fortsatt utveckling av tidig hemgång från vårdavdelningar. 

 Säkerställa tillgänglig läkarkompetens vid akutmottagningen – tid till första 

läkarkontakt inom 60 minuter. 

 

Förflyttning av operationsingrepp från slutenvård till öppenvård 

 Verksamheterna identifierar och flyttar möjliga ingrepp till dagkirurgi eller 

mottagningsoperationer. 

 

Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga opererande verksamheter tillämpar produktionsplanering för 

åtgärd/behandling och förbereder införande av landstingsgemensamt 

operationsplaneringsverktyg. 

 Samtliga opererande verksamheter samplanerar med avstämning i bland annat 

operationsplaneringsgruppen samt operationsrådet.  

 Anpassning av verksamhet utifrån beslutad arbetsfördelning i länet bland annat inom 

robotkirurgin. 

 

 

Psykiatri 
Aktiviteter 

 

 

 

Övrig hälso- och sjukvård  
Aktiviteter 

 

 

 

Hållbar miljöutveckling 
Aktiviteter 

Minska under-, över- och felanvändning 
Klimatsmart region  

 Samtliga fordon som anskaffas till bilpoolen ska vara miljöfordon enligt gällande 

miljöbilsdefinition. 

 Följa regionens resepolicy. 

 Öka antalet resfria möten. 

 Följa verkningsgraden på installerad destruktionsanläggning för lustgas. 
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Klokt resurstänkande 

 Läkemedelskassation från slutenvård ska minska med 15 %. 

 Ökad materialåtervinning genom information samt utveckla och förtydliga 

möjligheterna till utsortering av olika material, engångsprodukter med flera.  

 Säkra korrekt hantering inklusive utsortering av sekretessavfall.  

 

Prevention, planering av nästa steg 
 Sund livsmiljö  

 Informera enheter som har kemiska produkter med särskilt farliga ämnen. 

 Samverka med kostenheten och inköpsenheten för att öka andelen ekologiska 

livsmedel inkluderat årstidsvariation, pris, kvalitet och ursprung. 

 

Medarbetare  
Aktiviteter 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
 

Chef/Ledarskap  

 Introduktionen av nya chefer ska genomföras och omfatta både landstinget på 

systemnivå och det arbetsplatsnära perspektivet.  

 Att som chef kunna få stöd och förutsättningar för sitt uppdrag som chef är ett 

fortlöpande arbete inom ramen för förvaltningens kompetensutveckling, samarbete 

och samverkansformer samt olika stödfunktioner. 

 Marknadsföra landstingets ledarskapsprogram för de som är chefer och de som har 

intresse för ett chefskap. 

 

Kompetensförsörjning 

 Ta fram en kompetensförsörjningsplan 

 Verka för att kunna rekrytera sjuksköterskor, speciellt till nattjänster.  

 Kompetensbaserad rekrytering kommer att användas för att säkra en bra 
kompetensförsörjning.  

 Kontaktytor med kommuner och andra arbetsgivare på Höglandet behöver utvecklas 
ytterligare. 

 

Medarbetarsamtal 

 Skapa förutsättningar för att öka det kvalitativa innehållet i samtalen. 

 Lönesamtalet ska ses som en del i processen utifrån medarbetarsamtal och 

kompetensutvecklingsplan, samt skapa förståelse för att löneutvecklingen är 

individuell utifrån varje medarbetares möjlighet att bidra till att nå verksamhetens mål. 

 Lönekriterier är ett verktyg för att uppnå en välfungerande löneprocess. Dessa behöver 
regelbundet utvärderas och följas upp inom varje basenhet.  

 

Prevention och planering av nästa steg 
Hälsofrämjande arbetsplats, HFA 

 Genom aktivt hälsofrämjande arbete ska förvaltningen sänka sin sjukfrånvaro samt 

höja frisknärvaron.  

 Fortsatt arbete med systematiska arbetsmiljöplaner.  

Uppmuntra och stödja det förebyggande arbetet. 
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HÖGLANDETS SJUKVÅRDSOMRÅDE 

 

 

 

 

Catrin Fernholm 

Förvaltningschef 
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Till Landstingsdirektören 

 

 

Budget 2015 – Värnamo sjukvårdsområde  

 
  

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  

Skapa hälsa och trygghet i vardagen samt bota och lindra vid vårdbehov. 

 

Mission: Värnamo sjukvårdsområde är ett av världens säkraste och mest 

effektiva lokala sjukvårdssystem. 

 

Värdeord: Proffsigt, personligt, smidigt. 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för hälso- och sjukvård 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

specialiserad vård och 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar 

(somatisk och 

psykiatrisk vård) 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 60 dagar 

 Faktisk väntetid till 

första besök inom 

barn och 

ungdomspsykiatri -

andel flickor och 

pojkar som fick 

komma inom 30 

dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

90 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

utredning inom barn 

och ungdomspsykiatri 

– andel flickor och 

pojkar som påbörjat 

en utredning eller en 

åtgärd inom 30 dagar 

från beslutsdatum 

 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen. 

 

80 % inom 30 dagar 

 Faktisk väntetid till 

operation/åtgärd inom 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick en 

operation eller åtgärd 

inom 60 dagar 

 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

80 % inom 60 dagar 



 

 LJ 2014/88 

                                                     2014-11-10 

3 

 

 Tid på 

akutmottagning: 

Andel kvinnor och 

män som fått hjälp 

och lämnat 

mottagningen inom 4 

timmar 

 90 % inom 4 timmar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 

Fetma ISO-BMI Andel fyraåringar 

med ISO-BMI > 30 

ska minska med 20 % 

under perioden 2013–

2015 varav för flickor 

med 25 % och för 

pojkar med 15 %.  

 Andel kvinnor och 

män bland 

förstagångsföräldrar 

som genomgått 

hälsosamtal 

 Hälsosamtal är 

utförda för 50 % av 

målgruppen 

2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

   

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård 

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 

 Vårdprevention Senior Alert Riskbedömning inom 

fyra områden till 80 

% av alla kvinnor och 

män 65 år och äldre 

vårdade i slutenvård 

 Rökning inför 

operation 

Andel rökare som 

innan operation har 

fått remiss till 

rökavvänjare 

100 % 

2.21 Klimatsmart region 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

regionens 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

 

 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

75 % 
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som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

 Kostnad per  

DRG-poäng 

 Ska inte öka mer än 

index 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

   

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 

 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 

 

 Chef-ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 
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skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 Begränsa beroendet 

av bemanningsföretag 

Ekonomisystemet Halvering av 

kostnader i 

förhållande till år 

2011 

 

 

 

 

Ekonomisk ersättning i budget 2015  

Värnamo sjukvårdsområdes ekonomiska ersättning är verksamhetens medel att 

nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget med 

verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-2017”   
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Handlingsplan 2015 Värnamo sjukvårdsområde 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

 

Aktiviteter utgår från fem områden för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader: 

 Personcentrerad vård  

 Prevention och planering av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

 

Övergripande/gemensamma aktiviteter 
Aktiviteter 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Kompetensutveckling inom området SIP, samordnad individuell plan. 

 Vidareutveckla samarbetet med kommuner och primärvård kring vårdplanering i 

hemmet. 

 

E-hälsa/Webbtidbok 

 Samtliga mottagningar ska kunna erbjuda sina patienter möjlighet att se sina bokade 

tider och för tillämpliga områden; avboka, omboka och nyboka tider via Mina 

vårdkontakter. 

 Spridning av 1177.se.  

 

Nya patientlagen 

 Skapa förståelse för och se möjligheter med nya patientlagen inkl journalen via nätet.  

 

Cancerprocesser 

 Nationell satsning för kortare ledtider i cancervården.   

 

Patientupplevd kvalitet 

 Verksamheten identifierar och genomför förbättringsarbeten för att öka 

patientnöjdheten med utgångspunkt från Nationella patientenkäten. Vid verksamheter 

där PUK understiger 80 (inom någon dimension) ska handlingsplan och 

förbättringsarbete genomföras. 

 

Information till befolkningen  

 Information ska ges via kanaler såsom www.lj.se, dagspress, och riktade medicinska 

föreläsningar i egen regi eller tillsammans med patientföreningar.  
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 För att skapa förståelse för sjukvårdens möjligheter och prioriteringar samt 

förändringar/nyheter ska allmänheten också vara informerad om vårdens 

förutsättningar samt om hur vården bedrivs. En årlig kommunikationsplan ska 

utarbetas.  

 

Prevention och planering av nästa steg 

Patientsäkerhet 

 Etablera arbetssätt för att minska VRI. Resultat hämtas från Infektionsverktyget. 

 Stimulera till att öka rapportering av avvikelser. 

 

Vårdprevention  

 Vårdpreventionsrond i samtliga verksamheter en gång per år. 

 Utbildning för undersköterskor i riskbedömning, insättande av relevanta åtgärder samt 

dokumentation i generella vårdplaner. 

 

Minska under-, över- och felanvändning 

Värdeskapande diagnostik 

 Fortsatt samarbete mellan klinikerna och Medicinsk diagnostik för att säkerställa rätt 

använd diagnostik.  

 

Effektiv administration 

 Kring administrativa processer pågår ett arbete med vårdadministration som egen 

klinik, där såväl patientsäkerhetsbefrämjande som kostnadsreducerande åtgärder 

kommer att kunna mätas under 2015.  

 Reducera administrativ personal med 5%. 

 

Läkemedel  

 Delta i implementering av Socialstyrelsen nya författning om läkemedelsgenomgångar 

och nationella mål för olämplig läkemedelsbehandling till äldre. 

 

Samtida vård (one-stop-shop) 

 Öka andelen besök och behandlingar där flera aktivitetet som underlättar för patienten 

kan ske vid samma vårdtillfälle. 

 Identifiera och arbeta med relevanta processer. 

 Utvecklingsarbete kring sjukhusövergripande ”svärmningsteam” (kvalificerat 

bedömningsteam vid oklar cancerdiagnostik) 

 

Från sluten till öppenvård till egenvård 

 Initiera och stödja analys av vilka patientpatientgrupper där det går att göra mer arbete 

polikliniskt alternativt i dagsjukvård.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga verksamheter redovisar sin plan och sitt utfall via sitt produktions- och 

kapacitetsarbete. 

 Produktionsplaneringen införs utifrån Landstingets beslutade modell. 

 

Tillgänglighet 
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 Stimulera aktivt nyttjande av lägesportalen. 

 Fortsatt implementering enligt plan av webbtidbok.  

 Analys och insatser för att reducera antalet återbud.  

 Samplanering mellan professioner och verksamheter avseende sommarsemester. 
 

Vård på rätt vårdnivå 

 Tillsammans med primärvård arbeta med FAKTA-dokument för att ge vård på rätt 

vårdnivå.  

 

Kvalitetsregister  

 Följa resultat och täckningsgrad.  

 Publicera resultat på gemensam intranätsida. 

 Under 2015, övergripande extra fokus på kroniska sjukdomar, levnadsvanor och 

palliativregistret. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

 I anslutning till verksamhetsdialoger följa upp genomförda förbättringsarbeten. 

 Samtliga verksamheters ledningsgrupper ska få introduktion och stöd i metoden för 

processutveckling. 

 Kontinuerlig uppföljning av klinikvalda mått i Öppna jämförelser. Att varje 

verksamhet utifrån resultaten i Öppna jämförelser säkerställer att det inte finns 

skillnader mellan män och kvinnor. 

 I samband med introduktion av nyanställda ska filmen om jämställd vård visas. 

 

Ekonomi 

Inom den specialiserade somatiska vården finns en relativt stor ekonomisk obalans där 

effekter av de fem områdena för bättre hälsa och bättre vård ska ge förutsättningar för en lägre 

kostnad. För att uppnå en kostnadsreducering kommer det att krävas såväl ett minskat utbud 

av framförallt slutenvård men också en högre produktivitet.   

 En konkret handlingsplan inklusive konsekvensanalys per medicinsk 

verksamhetsområde bör tas fram i början av 2015. 

 Inom psykiatrin pågår utveckling av en ny ersättningsmodell.  

 

Primärvård 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg 

Nytt barnhälsovårdsprogram 

 Säkerställa följsamhet till nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. 

 

Fetma 

 Vid samtliga BVC ska metoder tillämpas för alla barn med ISO-BMI över 25.  

 

Hälsosamtal 

 Kvinnor och män bland förstagångsföräldrar erbjuds hälsosamtal.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 
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 För att uppnå en ökad effektivitet inom kvinnohälsovården och barnhälsovården finns 

önskemål om färre utbudsställen. Samordning måste ske med familjecentraler. 

 

 

Medicinska verksamheter 
Aktiviteter 

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård 

 Pilotprojekt tillsammans med GPCC gällande personcentrerad vård på länets 

medicinkliniker. 

 

Prevention och planering av nästa steg 
Fokuspatienter 

 Minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar med 10 % under 

2015 genom fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med 

utskrivningsprocessen. 

 Fortsatt utveckling av Mobilt Geriatriskt Team i nära samarbete med kommuner och 

primärvård. 

 

Beläggning  

 Möjlighet att följa beläggning i realtid 

 Utvecklingsarbete tillsammans med ITC och Qulturum samt sjukvårdledning, 

medicinkliniken och akuten. 

 

Snabbare spridning, jämlik vård 

 En större jämlikhet för patienter med icke ST-höjningsinfarkter i länet  

 
 
 
Kirurgiska verksamheter 
Aktiviteter 

Prevention och planering av nästa steg  
Fokuspatienter 

 Minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar med 10 % under 

2015 genom fokusutskrivningar och andra nya arbetsformer i samband med 

utskrivningsprocessen. 

 

Rökstopp inför operation 

 Läkare och övrig personal ska informera patienten om att rökuppehåll starkt 

rekommenderas i samband med alla operativa ingrepp. Alla patienter tillfrågas om 

tobaksbruk. Patienter som röker och ska genomgå operation blir kontaktad av 

tobaksavvänjare för kvalificerad rådgivning.  

 

Standardiserade arbetssätt, specialisering 

 Överviktskirurgin har varit framgångsrik. Dessa erfarenheter tas med in i ett flertal 

processer 2015.  
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Förflyttning av operationsingrepp från slutenvård till öppenvård 

 Verksamheter identifierar och flyttar möjliga ingrepp till dagkirurgi eller 

mottagningsoperationer. 

 

Produktions- och kapacitetsplanering 

 Samtliga opererande verksamheter tillämpar produktionsplanering för 

åtgärd/behandling och förbereder införande av landstingsgemensamt 

operationsplaneringsverktyg. 

 Samtliga opererande verksamheter samplanerar med avstämning i bland annat 

operationsplaneringsgruppen samt operationsrådet.  

 Anpassning av verksamhet utifrån beslutad arbetsfördelning i länet bland annat inom 

robotkirurgin. 

 

 

Psykiatri 
Aktiviteter 

 Utveckla dagsjukvården 

 

Övrig hälso- och sjukvård  
Aktiviteter 

 

Hållbar miljöutveckling 
Aktiviteter 

Minska under-, över- och felanvändning 
Klimatsmart region  

 Samtliga fordon som anskaffas till bilpoolen ska vara miljöfordon enligt gällande 

miljöbilsdefinition. 

 Följa regionens resepolicy. 

 Öka antalet resfria möten. 

 Följa verkningsgraden på installerad destruktionsanläggning för lustgas. 

 

Klokt resurstänkande 

 Läkemedelskassation från slutenvård ska minska med 15 %. 

 Ökad materialåtervinning genom information samt utveckla och förtydliga 

möjligheterna till utsortering av olika material, engångsprodukter med flera.  

 Säkra korrekt hantering inklusive utsortering av sekretessavfall.  

 

Prevention, planering av nästa steg 
 Sund livsmiljö  

 Informera enheter som har kemiska produkter med särskilt farliga ämnen. 

 Samverka med kostenheten och inköpsenheten för att öka andelen ekologiska 

livsmedel inkluderat årstidsvariation, pris, kvalitet och ursprung. 

 

Medarbetare  
Aktiviteter 
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Standardiserade arbetssätt, specialisering 
Kompetensförsörjning 

 Ta fram underlag och vara delaktig i framtagandet av verksamheternas 

kompetensförsörjningsplaner enligt metoden kompetensbaserad rekrytering. 

 Fortsätta att utveckla arbetet med rekrytering i samråd med verksamhetsledningarna. 

 Elever och studenter; identifiera förbättringsområden i dialog för framtida 

rekryteringsbehov. 

 Planera antalet ST läkare för att tillgodose ett mer långsiktigt behov.  

 Identifiera och utveckla personer med intresse för ledarskap. Uppmuntra till att delta i 

chefsprogram/förbättringsarbeten och olika projekt. 

 Erbjuda mentorskap.  

 Inrätta traineetjänster för sjuksköterskor. 

 

Rätt bemanning  

 Vara ett stöd för verksamheterna vid införandet av produktions- och 

kapacitetsplanering.  

 Schemaläggning utifrån produktionsbehov med bland annat hjälp av Lägesportalen. 

 Aktivt arbete med en ökad personalrörlighet över verksamhetsgränserna.  

 

Kompetetensutveckling  

 Uppföljning studentaktiviteter i nära dialog med lärosätena 

 Workshop för studenthandledare och handledare för nya medarbetare. 

 Forskning: Fortsatt övergripande forskningstjänst under 2015. Stöd till intresserade 

medarbetare och kliniker. 

 

Medarbetarsamtal 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 

 

Kompetensutvecklingsplan 

 Kontinuerlig uppföljning av målsättning. 

 

Prevention och planering av nästa steg 
Hälsofrämjande arbetsplats, HFA 

 Genom aktivt hälsofrämjande arbete ska förvaltningen sänka sin sjukfrånvaro samt 

höja frisknärvaron.  

 Fortsatt arbete med systematiska arbetsmiljöplaner.  

Uppmuntra och stödja det förebyggande arbetet.   

 

 

VÄRNAMO SJUKVÅRDSOMRÅDE 

 

 

 

 

Rolf Östlund 

Sjukvårdsdirektör 
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Budget 2015 – Vårdcentralerna Bra Liv  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region” 

Verksamhetsidé:  

 

En bättre hälsa för alla med omsorg, helhet och kvalitet 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Nöjda patienter/kunder 

 

 

2.1 Effektiva processer 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård  

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Patientfokuserad och jämlik vård 

1.12 Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

 

 

2.11 Bra folkhälsoarbete 

2.12 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

vård 

2.13 Säker hälso- och sjukvård 

2.21 Klimatsmart landsting 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

 

4.11 Hög produktivitet 

4.12 Kostnadseffektiv läkemedels-

förskrivning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för Bra Liv 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Patientfokuserad 

och jämlik vård 

 

Kundtillfredsställelse Indikatorer i nationell 

patientenkät inom 

primärvård i 

jämförelse med 

föregående 

undersökning. 

Ökat högre 

genomsnittligt 

resultat. 

 Läkarkontinuitet 

 

Resultatrelaterad 

ersättning enl vårdval 

 

Patienter >50 år med 

fler än 3 besök ska ha 

samma läkarkontakt 

vid minst 50% av 

besöken 

1.12 Vården är till-

gänglig och ges i rimlig 

tid 

Kontakt med 

vårdcentralen – andel 

patienter som fick 

kontakt per telefon 

samma dag 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

100 % 

 Väntetid till besök 

hos allmänläkare – 

andel patienter som 

fick komma inom fem 

dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen 

90 % 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Bra 

folkhälsoarbete 

Andel kvinnor och 

män bland 40-, 50-, 

60- och 70-åringar 

som genomgått 

hälsosamtal 

Diver Hälsosamtal är 

utförda för 50 % av 

målgruppen. 

2.12 Kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård 

Rätt förskrivning av 

antibiotika  

 

Diver Max 150 recept / 

1.000 inv och år 

2.13 Säker hälso- och 

sjukvård  

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

100 % 

 Läkemedels-

genomgång 

 

 

Resultatrelaterad 

ersättning enl. vårdval 

Invånare > 75 år med 

fler än 5 läkemedel 

ges årlig läkemedels-

genomgång 

2.21 Klimatsmart 

landsting 

2.22 Klok 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

Minska den totala 

förskrivningen av 

läkemedel och 

därmed minska 

miljöpåverkan 

Ekonomisystemet 

 

Kostnader för 

läkemedelsförskrivn-

ing ska minska med 

minst 8% jmf 2014 

(motsvarar 

budgetminskning) 
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2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 
 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Hög produktivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

  Ekonomisystemet Samtliga 

vårdcentraler ska vara 

i ekonomisk balans 

  Diver Förändring av 

årsarbetare jämfört 

med föregående år 

4.12 Kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning  

Läkemedelskostnad 

per invånare ska vara 

i nedre kvartil bland 

länen 

Ekonomisystemet Kostnader för 

läkemedelsförskrivn-

ing ska minska med 

minst 8% jmf 2014 

(motsvarar 

budgetminskning) 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90% ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro ska inte 

överstiga 3,5% 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron, 

andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66% 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90% ska ha en 

dokumenterad 

kompetensutveckl-

ingsplan 

 Chef- och ledarskap Fråga till respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 
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utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar, 

utbildningsprogram 

 Begränsa beroendet av 

bemanningsföretag 

Ekonomisystemet Halvering av 

kostnader i 

förhållande till år 

2011 

 

 

 

 

Ekonomisk ram i budget 2015  

Vårdcentralerna Bra Liv ersätts i enlighet med förfrågningsunderlaget enligt lag 

om valfrihetssystem, ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Ersättningarna är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som 

Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2015 och 

flerårsplan 2016-2017”.  

 

Nivåer på patientrelaterad och övriga ersättningar regleras under kapitel 10 i 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

 

Den patientrelaterade ersättningen är 3 400 kr per genomsnittlig invånare plus 

möjlighet till ytterligare 600 kr i rörliga ersättningar. 
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Handlingsplan 2015 Bra Liv 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 

 

Medborgare- och kundperspektiv 

 
Aktiviteter för att uppnå mål: Patientfokuserad, jämlik, tillgänglig och ges i rimlig tid 

 

Ge patienterna möjlighet att ge återkoppling på besök/kontakter. Detta sker genom ett 

”vykort”, via webben m.m. En automat med frågor om besöket provas på några vårdcentraler. 

Inrätta patientråd på samtliga vårdcentraler. 

 

Öka tillgängligheten genom att införa nya E-tjänster och flexibla öppettider. Göra en E-

hälsovårdcentral i vårdcentralen, för att prova nya koncept. Utveckla web-sidor samt 1177 

kontaktkort. 

 

Strategiskt arbete i fokusgrupper i syfte att utveckla ett attraktivt utbud för länets invånare. 

 

Informera invånare i grannlänen om möjlighet att lista sig vid Vårdcentralerna Bra Liv.   

 

Process- och produktionsperspektiv 

 
Aktiviteter för att uppnå mål: Bra folkhälsoarbete, kunskapsbaserad, ändamålsenlig samt 

säker hälso- och sjukvård. Rätt beteende. 

 

Samtliga vårdcentraler ska utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder för 

att möta de behov som finns i befolkningen. T.ex. Prima Liv – aktiviteter riktade till seniorer, 

livsstilsmottagning, föreläsningsserier m.m.  

 

Genom information och god kvalitet på genomförda hälsosamtal öka andelen 40-, 50- och 60- 

och 70-åringar som tackar ja till hälsosamtal. 

 

Genomföra riktade informationsinsatser till hela länets befolkning inom områdena antibiotika, 

tobaksavvänjning, suicidprevention m.m. 

 

Arbeta för att vård ges av rätt kompetens t.ex. genom ”open access” till sjukgymnastiken och 

SIM-mottagning (sjuksköterskebaserad infektionsmottagning).  

 

Arbeta enligt handlingsplan för ledningskraft mest sjuka äldre, inom områdena läkemedel, 

undvikbar slutenvård, kvalitetsregister m.m. 

 

Medverka i de samverkansforum som gagnar patienterna. Patientgrupper med särskilt stort 

behov av samverkan är hemsjukvårdspatienter, multisjuka patienter, patienter med risk- 

missbruk m.fl.   

 

Utforma modeller för att snabbt och kostnadseffektivt kunna erbjuda vård till asylsökanden på 
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de orter där de med kort varsel placeras. 

 

Genom att pröva ny teknik och nya arbetssätt på Norrahammars vårdcentral, bygga bättre 

relationer och information till invånarna.  

 

Förenkla vid om- eller nybyggnationer genom att ta fram koncept för hur vårdcentralerna kan 

utformas, färgsättas och inredas. Ta fram en enhetlig klädpolicy. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom miljöområdet: 

 

Miljöarbetet ska vara en integrerad och naturlig del av den medicinska verksamheten och 

vårdprocesserna.  

 

Läkemedel är vårdcentralernas största miljöpåverkande faktor. Arbete för att minska den 

totala förskrivningen. Fortsatt informationskampanj tillsammans med läkemedelskommittén 

och STRAMA för att minska antibiotikaanvändningen.  

 

Öka andelen möten via tekniska lösningar till exempel telefon- eller videokonferenser.  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

 
Aktiviteter för att uppnå mål inom: lärande och förnyelse 

 

 

Genomföra ”Mötesarenadagar” våren 2015. Mötesarenadagarna innehåller 

kompetensutveckling inom årets prioriterade utbildningsområden, samt främjar och stärker 

gemenskap och samarbete mellan vårdcentralerna.   

Chefsarena är ett koncept för att vidareutveckla ledarskapskompetensen, 2015 kommer att ha 

fokus på det salutogena hälsofrämjande ledarskapet. 

 

Arbetet med att definiera uppdrag och strategiska kompetensutvecklingsplaner för alla 

yrkeskategorier fullföljs under 2015 samt framtagande av produktionsplaneringsmål per 

yrkeskategori. 

 

Vårdcentralerna Bra Liv kommer tillsammans med Primärvården i Östergötland att stå värd 

för den nationella Primärvårdskonferens hösten 2015. 

 

Utveckla nya koncept inom området arbetsliv. Syftet är att som ett komplement till individuell 

sjukvård erbjuda företag tjänster som stöder personalens goda vanor och förebygger framtida 

sjukdom. 

 

Prova koncept med ”vab-doktor”, d.v.s. ambulerande läkare som kan vikariera på en 

vårdcentral där ordinarie läkare med kort varsel måste vara hemma och vårda sjukt barn.  

 

Ekonomiskt perspektiv 

 
Aktiviteter för att uppnå mål inom: Hög produktivitet, kostnadseffektiv läkemedels-

behandling och användning av medicinsk diagnostik. 
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Ekonomiska förutsättningar 2015    

 

Totalt minskar vårdvalsersättningen med drygt 100:- per listad invånare. Med hänsyn tagen 

både till förväntat lägre kostnader, bl.a. läkemedel, radiologi, avgift för jourcentralsbesök och 

pris-/löneökningar innebär det ett rationaliseringskrav för Vårdcentralerna Bra Liv.  

 

Aktiviteter 

Samtliga patientkontakter diagnoskodas, så att rätt ACG-vikt erhålls.  

  

Öka antalet listade invånare, genom arbete i enlighet med ledorden omtanke, helhet och 

kvalitet. Planera för filialer i tillväxtområden eller i dåligt utbyggda områden. Marknadsföra 

Bra Liv i angränsande län. 

  

Säkra att vi alltid tar betalt när det är relevant, gäller både patientbesök och tjänster. Utöka 

intäktssidan genom nya koncept inom området arbetsliv. Arbeta för att behålla eller öka 

intäkterna från rehabgarantin och sjukskrivningsmiljarden.  

 

Arbeta aktivt med jämförande nyckeltal för att hitta kostnadseffektiva metoder. Jämförelser 

görs mellan vårdcentraler och mellan individer där det är tillämpligt. Senior Adviser används 

som resursperson i detta arbete. 

 

Öka kostnadseffektiviteten genom samarbete över vårdcentralsgränserna t.ex. gällande 

ledningsorganisation, handledningsuppdrag, specialistkompetenser, gruppverksamheter m.m. 

 

Ekonomiska uppföljningar med alla vårdcentraler. Särskilt stöd till vårdcentraler med 

ekonomisk obalans, via Bra Livs ledningsstab. Målsättningen är att samtliga Bra Livs 

vårdcentraler ska vara i ekonomisk balans vid årsskiftet 2015/2016 

 

Medarbetarperspektiv 

 
Aktiviteter för att uppnå mål inom: attraktiv arbetsplats 

 

Säkerställa att alla medarbetare erbjuds löne- och medarbetarsamtal samt individuell 

kompetensutvecklingsplan.  

 

Skapa bra mötesplatser via ”Mötesarena” för intern information och kommunikation.  

 

Arbeta systematiskt och innovativt med kompetensförsörjningsplanering via fokusgrupp. 

Verka för att utbildningsplatserna för AT-läkare utökas, samt att särskilda primärvårds-AT-

platser tillsätts i alla sjukvårdsområden.  

 

Aktiv utlandsrekrytering både av EU-specialister och svenska ungdomar med utländsk 

utbildning. Sommarpraktikplatser för läkarstuderande erbjuds.  

 

Vidareutveckla Nässjö utbildningscentrum där läkare utbildas och kompetensvärderas. Vi tar 

emot utländska läkare med eller utan specialistbevis och svenska läkare med läkarexamen 

från annat land än Sverige.  

 

Fortsatt arbete inom ramen för hälsofrämjade arbetsplats. 
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Vårdcentralerna Bra Liv 
 

 

Charlotta Larsdotter 

Direktör Vårdcentralerna Bra Liv 
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Till Regiondirektören 

 

 

 

Budget och handlingsplaner 2015 - Medicinsk diagnostik  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i ett attraktivt län”  

 

”Tillsammans med dig är vi ledande” 

 

Verksamhetsidé: 
Patienter och kunder får tillgång till en helhet vad gäller Medicinsk diagnostik med bästa 

möjliga bemötande, tillgänglighet och precision. 

För ökad patientsäkerhet, effektivitet och kundnöjdhet arbetar vi med ständiga förbättringar, 

utveckling av metoder och anpassning av utrustning. 

För att säkerställa att Medicinsk diagnostik långsiktigt kan leva upp till behoven är forskning 

och utveckling en självklar del i verksamheten. 
 

 

 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund 

 

Process och produktion 

1.1 Nöjda kunder  

 

(patienter, vårdgivare, remittenter, studenter 

m.fl.) 

 

 

2.1 Effektiva vårdflöden 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

2.4 Patientsäker och tillgänglig diagnostik 

och vård 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

 

3.1 Ständig förnyelse 

3.2 Forskning och utveckling i kliniska 

patientnära problemområden 

 

4.1 Ekonomi i balans 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 
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Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Hög tillgänglighet 

1.12 Påverkansmöjligheter för patienter och 

invånare  

1.13 Kundanpassat sortiment/utbud 

1.14 Bra bemötande 

1.15 Dialog med kunder 

1.16 Goda verksamhetsförlagda studier  

1.17 Aktivt arbete kring värdeskapande 

användning 

2.11 Säker och effektiv utrustning 

2.12 Länsgemensamma metoder 

2.13 Aktivt förbättringsarbete i 

processgrupper/mikrosystem 

2.14 Snabb omsättning av FoU 

2.21 Klimatsmart landsting 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

2.41 Processutveckling för högre 

tillgänglighet och patientsäkerhet   

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

3.12 Aktivt inhämta kunskap om kunders 

behov 

3.13 Kunskap om omvärlden 

3.21 Utveckling och implementering av nya 

metoder 

3.22 FoU baserat på patienters behov 

4.11 Resursoptimering 

4.12 Ökad affärsmässighet 

4.13 Självkostnadskalkyler 

4.14 God uppföljning 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 

5.12 Gott ledarskap 

5.13 Gott medarbetarskap 

5.14 Långsiktig kompetensförsörjning 

5.15 Behovsstyrd kompetensutveckling 



 

 LJ2014/88 

 

Mått och mål 2015 Medicinsk diagnostik 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Hög 

tillgänglighet 

Röntgensundersöknin

g inom 30 dagar 

Sammanställd data 

från RIS  

90% inom 14 dagar 

 

 Undersökning Klin 

fys inom 30 dagar 

Sammanställd data 

från PAF 

90% inom 30 dagar 

 Svarstider 

laboratoriemedicin 

Respektive 

produktionssystem 

100% av 

rutinkemianalyser 

besvarade inom 1 h 

på Ryhov 

 Inställelsetid 

ambulanssjukvården 

Rapport från Paratus 80% av befolkningen 

ska nås inom 20 min 

vid prio-1 larm 

 Inställelsetid 

ambulanssjukvården 

Rapport från Paratus 80% av prio-1-

hjärtlarm nås inom 10 

minuter av första 

räddningsinsats 

 Svarstider inom 

patologi 

Rapport från Safir Lis Histopatologi: 

80% inom 7 dagar 

90% inom 10 dagar 

100% inom 14 dagar 

 

Cytologi:  

90% inom 3 dagar 

 

1.12 Påverkans-

möjligheter för 

patienter och invånare  

 

Genomförda patient- 

och invånar-

undersökningar  

Manuellt insamlad 

data 

Att mätning sker 

inom varje 

verksamhetsområde. 

 Ärenden via Mina 

Vårdkontakter 

Antal ärenden via 

Mina Vårdkontakter 

 

Öka jämfört med 

2014.  

1.15 Dialog med 

kunder 

Dialog med MPG Redovisas av Rådet 

för värdeskapande 

användning 

15 genomförda 

dialoger med MPG 

 Efterfrågad 

internutbildning 

Redovisas av Rådet 

för värdeskapande 

användning 

15 genomförda 

interutbildningar av 

remittentgrupper 

1.17 Aktivt arbete 

kring värdeskapande 

användning 

Färre antal röntgen-

undersökningar per 

invånare  

Produktionsstatistik 

från Diver 

kombinerat med 

invånarstatistik 

Minska röntgenunder-

sökningar med minst 

6 800 jämfört 2014. 
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Process- och produktionsperspektiv 

2.1 Effektiva 

vårdflöden 

Produktion i 

förhållande till 

kostnader (egen 

personal inkl köpta 

tjänster)  

 

Statistik från 

ekonomidiver samt 

produktionsdata från 

Diver. 

 

 

2% högre än för 2014 

 

 

2.21 Klimatsmart 

landsting 

Utsläppt mängd CO2  

ton 

Statistik från Heroma Tjänsteresor med 

egen bil ska minska 

med 50 % jmf med 

2012, bidrar till 

minskade utsläpp av 

CO2. 

2.23 Sund livsmiljö Antal registrerade 

särskilt farliga 

kemiska produkter 

(utfasningsprodukter)  

Statistik från KLARA Särskilt farliga 

kemiska produkter 

(utfasningsprodukter) 

ska inte öka jämfört 

med 2012.  

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

2.41 Säker och 

tillgänglig diagnostik 

Allvarliga avvikelser Månadsrapport från  

Synergi 

0 

2.41 Säker och 

tillgänglig diagnostik 

Vårdhygien, basala 

hygienrutiner och rätt 

klädd 

Statistik från MOA i 

Diver. 

100% 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

 Avvikelser Månadsrapport från 

Synergi 

Rapporterade 

avvikelser per faktisk 

årsarbetare >4 

 FoU baserat på 

patienters behov 

Redovisas av FoU 

kommittén 

 

15 publikationer 

under året 

 

3.12 Aktivt inhämta 

kunskap om patienters 

och kunders behov 

Synpunkter från 

patienter och kunder. 

Synergi Öka jämfört med 

2014. 

 

 Delaktiga patienter Antal genomförda 

förbättringsarbeten 

med 

patientinvolvering.  

10 st  
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 Delaktiga remittenter Antal genomförda 

förbättringsarbete 

med involvering av 

remittent 

10 st 
 

 Delaktiga studenter Antal genomförda 

förbättringsarbeten 

med involvering av 

student 

10 st 
 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Ekonomi i balans Ekonomisystemet Kostnad ska inte 

överstiga intäkt eller 

budget 

4.11 Resursoptimering Bemanning enligt 

plan 

Underlag för 

årsarbetare 

presenteras av 

centrala 

personalavdelningen 

alt hämtas i Diver 

Eventuell utökning 

skall vara finansierad 

4.11 Resursoptimering Minskade kostnader 

för 

bemanningsföretag 

och köpta tjänster 

Ekonomirapporter 

från Diver 

 

Minska kostnaderna 

för hyrläkare och 

köpta läkartjänster 

med 50% jfr 2012 

 Minskad 

administration 

Diver-rapporter samt 

underlag från berörda 

verksamheter 

Minska 

administrativa 

kostnader 

motsvarande 2 mnkr 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal. 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

5.15 Behovsstyrd 

kompetensutveckling 

 

Kompetensutveckling

splan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan.  
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5.15 Behovsstyrd 

kompetensutveckling 

 

Chef- och ledarskap Fråga till respektive 

område 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 
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Ekonomisk ram i budget 2015 

 

Medicinsk diagnostik ska inom ekonomiska ersättningar/ramar (intäkter och 

eventuell budget från regionen) nå mål och inriktningar som 

Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2015 och 

flerårsplan 2016-2017” 

 

Medicinsk diagnostiks verksamhet finansieras genom ersättning från vårdgivare 

för diagnostisk service samt fast ersättning för här specificerade uppdrag.  

Priset för diagnostik kommer att indexeras enligt följande:  

 

Klinisk fysiologi:        - 0,8% 

Laboratoriemedicin:   - 1,4% 

Röntgen:                     - 4,8 % 

            

För röntgenverksamheten införs ett intäktstak och för 2015 är taket satt till 

245,1 mnkr, för de intäkter som kommer från specialiserad vård. Intäkter utöver 

denna nivå blir ett avkastningskrav som läggs regionsövergripande.  

 

För nedan specificerade uppdrag och som inte direkt avser enskild vårdgivare 

ges fast ersättning. 

 

Område Fast ersättning Fast ersättning, mnkr 

Forskning och utveckling (FoU) 2,5 

Patientnära analyser - kvalitetssäkring 1,0 

IT-stöd remiss och svar (Ros) 6,6 

Hantering av Biobank 0,8 

Obduktionsverksamhet  1,6 

ST - läkare utbildningsansvar 10,8 

Mammografi-screeningverksamhet 14,4 

Ambulanssjukvården 150,4 

Fast ersättning 2015 188,1 
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Handlingsplan 2015 Medicinsk diagnostik 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

Medborgare- och kundperspektiv  
En viktig del i kundperspektivet är att arbeta med resursoptimering vilket innebär att 

Medicinsk diagnostik ska nyttjas på ett optimalt sätt i vården dvs. varken över eller 

underutnyttjas. Detta uppnås exempelvis genom en nära dialog med kunder. För att arbeta 

vidare med finns sedan 2012 en arbetsgrupp inom Medicinsk diagnostik som löpande för 

dialog med kunder.  

 

Samverkan med högskolor och universitet 

 En kontinuerlig dialog och utökad samverkan med högskolor och universitet är viktig 

för att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet.  

Ansvariga: Utvecklingsstrateg och professionsansvariga  

 

Tillgänglighet  

Samtliga enheter inom Medicinsk diagnostik ska bedriva ett aktivt arbete för att bibehålla och 

förbättra tillgängligheten. Förutom att regionens övergripande målsättningar ska uppfyllas ska 

aktiviteter inom området tillgänglighet löpande ske och redovisas. 

 

 Patienten kan själv boka eller boka om tid. 

Ansvarig: Länschefer röntgen, klin fys och labb Klart: 2015 och framåt 

 

 Ökade möjligheter för remittenter att boka tider för undersökning själva. 

 

 Gemensam metodvalsguide samt patientinformation för remittenter (gäller för röntgen 

respektive klinisk fysiologi).  

Ansvarig: Länschefer, klart 2015 

 

 Utveckla arbetsformer för kontinuerlig samverkan med FAKTA–grupper och översyn 

av befintliga FAKTA–dokument.  

Ansvarig: Länschefer och utvecklingsstrateg, klart 2015  

 

 Fortsatt utveckling av gemensam bokning för röntgen/klinfys till 2015 

Ansvarig: Theres Lundh och Elisabet Hresan 

 

Kunddialog 

Samtliga enheter inom Medicinsk diagnostik ska bedriva en aktiv dialog med kunder. 

Aktiviteter som planeras inför år 2015 är: 

 

 Genomföra ”patientenkäter”  

Ansvarig: Områdeschefer, Klart: 2015 och framåt. 

 

 Analys av resultaten i den nationella patientenkäten  

Ansvarig: Länschef ambulans, Klart: 2015  
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 Kontinuerlig dialog med kunder kring servicenivåer och åtaganden,  

Ansvarig: Områdeschefer Klart: 2015 och framåt 

 

Förbättrad samverkan med primärvården 

Avser att öka värdeskapande användning av den laboratoriemedicinska servicen genom att i 

högre grad samlokalisera labben i primärvårdens lokaler. En samlokalisering förväntas 

dessutom ge minskade lokalkostnader.  

 

 Projekt kring samlokalisering och minskade lokalkostnader i primärvården  

 

 

 

Process- och produktionsperspektivet 
 

Effektiva vårdflöden: 

Aktiviteter som planeras för att uppnå effektiva produktionsflöden är: 

 

 Förbättra produktions- och kapacitetsstyrning inom samtliga enheter.  

Ansvarig: Länschefer, Klart: 2015 och framåt 

 

 Ambulanssjukvården: Beslutsstöd för vård på annan vårdnivå än specialistsjukvård 

(vård i hemmet, primärvård etc.) är under framtagande tillsammans med regionens 

kommuner. Försök pågår med att ambulanspersonal skriver fokusremisser för att 

minska återinläggningar på sjukhus. Standardisering av behandlingsriktlinjer pågår för 

att öka patientsäkerhet och effektivitet.  

 

 Ambulanssjukvården: En utredning av eventuella samordningsvinster mellan liggande 

sjuktransport och ambulanssjukvård ska genomföras med länstrafiken under 2015. 

 

 

 Förbättrad patient- och remittentsamverkan inom stora vårdprocesser  

Ansvarig: Länschefer och utvecklingsstrateg, Klart: 2015 och framåt 

 

 Förbättrad samverkan mellan verksamheter inom Medicinsk diagnostik inom relevanta 

områden.  

Ansvarig: Länschefer, Klart: 2015 och framåt 

 

 Aktivt förbättringsarbete i processgrupper/team/mikrosystem inom samtliga enheter, 

Ansvarig: Samtliga chefer, Klart 2015 och framåt 

 

 Kompetensförskjutning för att möjliggöra ytterligare kompetensutveckling och ett 

effektivt resursnyttjande.   

Ansvarig: Samtliga chefer, Klart 2015 och framåt 
 

 Arbete med ”Rätt Använd Kompetens” inom samtliga professionsgrupper.  

Ansvarig: Samtliga chefer, Klart 2014 och framåt 

 

Patientsäker och tillgänglig diagnostik 

 Fortsatta aktiviteter inom patientsäkerhetsområdet, t ex förbättra resultat för basala 
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hygienrutiner, minska patientförväxlingar m.m. 

Ansvarig: Samtliga chefer, klart 2015 och framåt 

 

 Fortsatt utveckling av patientsäkerhetskulturen, t ex genom chefläkarmedverkan vid 

APT samt genom egenkontroller av patientsäkerheten i samband med 

arbetsmiljöronderna.  

Ansvarig: Områdeschefer, Chefläkare och utvecklingsstrateg, klart 2015 

 

 

 

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 
 

 Fortsatt samverkan med högskolor för att säkra kompetensförsörjning samt för att 

samverka kring utbildningar för kompetensförskjutning.  

Ansvarig: Utvecklingsstrateg och Personalchef 

 

 Ökad samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. I de fall det är möjligt att dela 

kompetens och ledig kapacitet inom viktiga områden har ett utökat samarbete 

diskuterats. Exempelvis kan det komma att handla om patologiverksamhet, 

röntgenjour m.m. 

 

 Ambulanssjukvården: All utbildningsverksamhet samordnas och standardiseras i 

verksamheten. Forskningsprojekt startas för att utvärdera och öka precisionen i 

bedömningar hos SOS Alarm. 

 

 

 

 

Ekonomiskt perspektiv: 
 Resursoptimering:  

Samtliga resurser som finns inom länsverksamheterna ska nyttjas på ett flexibelt och 

optimalt sätt. Detta avser personal, utrustning lokaler osv.  

Ansvarig: Samtliga chefer och medarbetare inom Medicinsk diagnostik, Klart: 2015 

och framåt  

 

 Resursoptimering:  
Kontinuerlig anpassning av kapacitet till efterfrågan över tid.  

Ansvarig: Samtliga chefer och medarbetare inom medicinsk diagnostik, Klart: 2015 

och framåt 

 

 Självkostnadskalkyler ska upprättas för laboratoriemedicin, klinisk fysiologi samt 

röntgen. Dessa kan utgöra underlag för prissättning men också vara ett viktigt verktyg 

i det fortsatta arbetet med att uppnå god hushållning.  

Ansvarig: Ekonomichef och länschefer, Klart: 2015 och framåt 

 

 Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen vilket sker i samverkan med centrala 

ekonomiavdelningen.  

Ansvarig: Ekonomichef, Klart 2015 och framåt 
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 Deltagande i nyckeltalsjämförelser (ex. Nysam, NUDS m.fl) för samtliga enheter inom 

Medicinsk diagnostik. För att lära av resultat och jämförelser tas årlig handlingsplan 

fram och genomförs.  

Ansvarig: Länschefer/Ekonomichef, Klart: 2015 

 

 Uppföljning av verksamheterna enligt beslutade rutiner. Månadsuppföljning sker 

enligt BSC modellen.  

Ansvarig: Chefer inom Medicinsk diagnostik, Klart: 2015 

 

 Handlingsplan och målsättningar med tas fram med syfte att åtgärda ekonomisk 

underskott i ambulansverksamheten. 

 Ansvarig: Verksamhetschef för Ambulansverksamheten 

  

 Ambulanssjukvården: Genomlysning av lokaler hos externa hyresvärdar ska ske under 

2015 för att hitta de mest kostnads- och verksamhetseffektiva lösningarna. Ny 

schemakonstruktion ska prövas under tertial 1 och 2 2015 i Ambulansområde 

Jönköping. Samordningsvinster avseende personal- och ekonomiadministration. 

 

 

 

 

Medarbetarperspektiv 
 Strategiska kompetensutvecklingsplaner tas fram inom samtliga verksamheter. 

Ansvarig: Personalchef och Verksamhetschefer Klart: 2015 

 

 Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram inom samtliga verksamheter. 

Ansvarig: Personalchef och Verksamhetschefer Klart: 2015 

 

 Kompetensförsörjningsnätverk inom Medicinsk diagnostik bildas med syfte att 

samverka kring frågor rörande kompetensförsörjning och kompetensförskjutning m.m 

Ansvarig: personalchef och utvecklingsstrateg, Klart 2015 

 

 Fler medarbetare med handledarutbildning samt VFU- och professionsansvariga med 

magisterexamen.  

Ansvariga: Områdeschefer och professionsansvariga.   

 

 Utarbeta ömsesidiga överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Utvecklas och implementeras under 2015, inledningsvis tillsammans med ST-läkare. 

Ansvarig: Verksamhetschefer och direktör, klart 2015 och framåt  

 

 

 

Medicinsk diagnostik 

 

 

 

Micael Edblom 

Direktör Medicinsk diagnostik 
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Budget 2015 – Folktandvården 

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region” 

Verksamhetsidé:  

Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård. 

 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Bra munhälsa 

1.2 God tandvård 

 

2.1 Effektiva arbetsprocesser 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Bästa möjliga tandvård 4.1 Kostnadseffektiv tandvård 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Integrera och utveckla det förebyggande 

arbetet för att nå hälsoeffekter hos 

befolkningen  

1.21 God tillgänglighet och bra bemötande  

 

2.11 Säker tandvård 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Kontinuerligt utvecklings- och 

förbättringsarbete  

4.11 God hushållning av resurser på såväl 

kort som lång sikt 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för Folktandvården 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Integrera och 

utveckla det 

förebyggande arbetet 

för att nå hälsoeffekter 

hos befolkningen  

Andel kariesfria 

nittonårigar. 

Resultaten kommer 

att redovisas i andel 

kvinnor och andel 

män. 

IT-systemet T4 47 % 

 Andel approximalt 

kariesfria 19-åringar 

T4/Diver 72 % 

 Andel kariesfria 12-

åringar 

T4/Diver 80 % 

 Andel kariesfria 6-

åringar 

T4/Diver 90 % 

 Andel kariesfria 3-

åringar 

T4/Diver 99 % 

 Andel av revisions-

patienter som har 

frisktandvårdsavtal. 

Resultaten kommer 

att redovisas i andel 

kvinnor och andel 

män. 

IT-systemet T4 20% 

1.21 God 

tillgänglighet och bra 

bemötande  

 

Möjlighet att få tid 

för undersökning utan 

akut behov inom 60 

dagar (inom egna 

kommunen) 

Förfrågan till 

samtliga kliniker 

100 % 

 Antal remisspatienter, 

specialisttandvården, 

som väntat mer än 60 

dagar 

T4/Diver 0 

 Andel nöjda kvinnor 

och män 

Enkäter 100 % 

 Andel av 

befolkningen som 

väljer Folktand-

vården som sin 

vårdgivare 

T4/Diver 70 % 

    

Process- och produktionsperspektiv 



 LJ2014/88 

2.11 Säker tandvård 

 

Vårdhygien: Rätt 

klädd och basala 

hygienrutiner 

Intern 

stickprovskontroll 

(Folktandvården) 

100 % 

 Antal revisions-

patienter som väntat 

på kallelse > 4 

månader 

T4/Diver 0 

 

 Antal patienter/ 

tandläkarteam 

T4/Diver 2 000 patienter 

 Riskgruppering av 

barn- och 

vuxenpatienter i R2 

T4/Diver 100 % 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Kontinuerligt 

utvecklings- och 

förbättringsarbete 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

enligt rutin. 

75 % 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 God hushållning 

av resurser på såväl 

kort som lång sikt 

         

Nettokostnad per 

verksamhetsområde 

Ekonomisystem Inte överstiga budget 

 Nettokostnad per 

geografiskt 

verksamhetsområde 

Ekonomisystemet Inte överstiga budget 

 Nettokostnad per 

klinik 

Ekonomisystemet Inte överstiga budget 

 Produktivitet mätt 

som produktions-

poäng i förhållande 

till arbetade timmar 

(folktandvårdens 

allmäntandvård) 

Ekonomisystemet/T4 Förbättrad 

produktivitet jämfört 

med tidigare år 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90% av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro ska inte 

överstiga 3,5% varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron, 

andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66% för 

kvinnor och män. 
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 Användande av 

Friskvårdsbidrag 

Manuell uppföljning 85 % av medarbetare 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90% av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetensutveckling

splan 

 Chef- och ledarskap Fråga till respektive 

verksamhetsområde 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar, 

utbildningsprogram 

 

Ekonomisk ram i budget 2015  
 

Folktandvården finansieras 2015 med följande ersättningar. 

 

För allmäntandvård och specialisttandvård har landstingsfullmäktige godkänt dels 

tandvårdpriser i vuxentandvård och dels en genomsnittlig barntandvårdpeng på 1 221 kronor 

per barn.  

 

Utifrån studier genomförda inom folktandvården över hur barns tandhälsa varierar i länet ges 

ersättning för barntandvård utifrån följande differentiering. 

 

Tabell: Barntandvårdspeng 2015 
Barns kommun/kommundelstillhörighet Kr/barn 

Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga 1 521 

Bodafors, Gislaved, Gnosjö, Smålandsstenar/Burseryd, 

Råslätt 

 

1 444 

Övriga 1 106 

 

Tabell: Övriga ersättningar 
Område Belopp 

Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård, 

förskola, grundskola och gymnasium 

       9 300  

 

Anställning av nyutexaminerade tandläkare 

 – ersättning ges för maximalt 12 månader baserat på en 

årskostnad av 700 000 kronor 

 

      Rörlig   

Tolkkostnader        1 660  
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Läkemedel            570 

 

Specialisttandvård får ersättning för 

- klinisk verksamhet. Avser ersättning för tandvård som 

inte kan finansieras genom intäkter från patient och 

försäkring. 

- Utbildning av specialisttandläkare, fortbildning för 

allmäntandvården, konsultationer och samverkan. 

- Forskning och utveckling 

Totalt 

       

       76 300 

 

 

       19 900 

 

         8 300    

     104 500 

 

 

I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts fast. Kliniker 

som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan finansieras med en särskild 

ersättning.  
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Handlingsplan 2015 Folktandvården 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 

 

Medborgare- och kundperspektiv 
En bra munhälsa och god tandvård har stor betydelse för individens allmänna hälsa. Därför är 

ett hälsofrämjande och förebyggande arbete en viktig del av Folktandvårdens verksamhet. 

 

Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Alla patienter ska informeras om olika behandlingsalternativ och dess kostnader. 

 

Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

1.11 Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter hos barn och 

ungdomar. 

 Fortsatt differentiering av barntandvårdsersättning för att styra resurser till områden 

med sämst tandhälsa. 

 Fortsatt samarbete med BVC. Personal från Folktandvården ger personal vid BVC 

kunskaper inom odontologi för att dessa ska kunna identifiera riskpatienter vilka 

remitteras till allmäntandvården.  För barn med uttalade behov av stöd tas även 

kontakt i motsatt riktning. 

 Fortsatt satsning på den kollektiva verksamheten inom förskolor, fritidshem, 

grundskola och gymnasium. 

 Skapande av centrala team för arbete med kollektiva insatser där ökade behov 

föreligger. 

 Interventionsprojekt inom områden med ökade behov. 

 Riktade satsningar för asylsökande, kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn 

 Förbättrat samarbete med Migrationsverket för att nå patienter samt kunna planera 

arbetet med dessa grupper. 

 Följsamhet till nya barntandvårdsprogrammet, vilket kommer att innebära att mera 

resurser läggs på barn med sämre munhälsa. 

 Utveckla Folktandvårdens arbete med Frisktandvård genom ett strategiskt 

förhållningssätt vilket bl.a. innefattar förbättrad intern marknadsföring via 

Frisktandvårdssupporten och ökad extern marknadsföring genom bland annat 

målgruppsanpassad information. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

1.21 God tillgänglighet och bra bemötande. 

 Införa TeleQ5 på samtliga klinker inom specialisttandvården. 

 Införa webbtidbokningen anpassat till specialisttandvårdens verksamheter på samtliga 

kliniker. 

 Fortlöpande inhämtning av våra patienters åsikter genom enkäter, förslagsbrevlåda 

och patientens direktkanal. 
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 Kontinuerlig bevakning och kartläggning av kösituationen inom både allmäntandvård 

och specialisttandvård samt vidta åtgärder och ge resursfördelning utifrån detta.  

 Öppettider 7-19 på fler kliniker. Utvärdering skall ske i syfte att öka antalet kliniker 

med dessa öppettider. 

 Marknadsbearbetningar- och undersökningar i syfte att vårda befintliga kunder samt 

öka andelen vårdtagare som väljer Folktandvården. 

 

Process- och produktionsperspektiv 
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta genom att det kliniska 

förbättringsarbetet prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är en 

viktig och naturlig del i kunskapsöverföring och utveckling. 

I budget, tagen av dåvarande landstingsfullmäktige, för 2009 har förutsättning lagts fast för 

Folktandvårdens klinikstruktur. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft ska finansieras med 

en särskild ersättning. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

 2.11 Säker tandvård. 

 Fortsatta interna kontroller av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler 

samt fortlöpande uppföljning av resultat på klinikens APT.  

 Alla Synergiärenden gås igenom av en Lex Maria-ansvarig tandläkare som 

sammanställer och informerar Folktandvårdens ledningsgrupp. Relevanta händelser 

publiceras fortlöpande på intranätet för att alla kliniker lätt ska kunna ta del av gjorda 

erfarenheter. 

 Gemensam patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen. 

 Alla patienter riskbedöms i R2 och får utifrån sina behov ett adekvat 

omhändertagande. 

 Ständig kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier. Folktandvårdens interna 

kursprogram fångar upp kunskapsbehov och är tillgängligt för många. 

 Vid behov sker konsultationer där vårdplanering sker med hjälp av specialist. 

 Kontinuerlig bevakning och kartläggning av eventuell eftersläpning för 

revisionspatienter inom allmäntandvården samt vidta åtgärder och ge resursfördelning 

utifrån detta.  

 Genomföra ett antal integrationsprojekt för Folktandvårdens journalsystem för ökad 

patientsäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och produktivitet. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  
2.21 Klimatsmart region 

 Använda enkla koncept för resfria möten, videokonferenser, telefonmöten 

 Använda buss, cykel, el-cykel 

 Samåkning 

 

2.23 Sund livsmiljö 

 Klinikerna ska kontinuerligt arbeta med utfasningsprodukter med hjälp av 

utfasningslista i ”Klara” 

 Följa förslag från listan” Nationella substitutsgruppen Tandvård” där förslag till utbyte 

av kemiska produkter finns. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

2.31 Rätt beteende 
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 Följsamhet mot inköpsavtal följs upp i Folktandvårdens interna kontrollplan. 

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 
Samtliga medarbetare ska vara informerade om och delaktiga i arbetet med att skapa rutiner 

för att förbättra kvaliteten i arbetet. 
 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 
3.11 Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. 

 Utvärdering och förbättring av introduktionsprogram för nya tandläkare. 

 Förbättrad produktions- och kapacitetsutnyttjandegrad genom effektivare schema-

läggning, ändrade öppettider, smartare arbetsmetoder och rutiner för att debitera 

Folktandvårdens kunder. 

 Samverkan med kommuner, Migrationsverket och ev. även andra aktörer i syfte att 

informera om tandvårdsrelaterade frågeställningar 

 Utveckla arbetsmetoder med syfte att öka effektiviteten inom identifierade arbetsupp-

gifter över tid men även på kort sikt. 

 

Ekonomiskt perspektiv 
Folktandvården är en stor producent av tandvård och tillhandahåller tandvård till nära 200 000 

av länets invånare. Folktandvårdens prissättning som baseras på självkostnad har därmed stor 

betydelse för tandvårdsmarknaden. Genom ett effektivt resursutnyttjande ska Folktandvården 

erbjuda en högkvalitativ tandvård till rimligt pris. 

För att en hög kvalitet och produktivitet ska uppnås krävs förståelse och kunskap kring 

samband mellan organisation, prestationer och kostnader. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

4.11 Ekonomi i balans 

 Såväl vuxen, barn- och specialisttandvård samt tandvård till patienter med 

särskilda behov ska följas upp och analyseras för att uppnå balans i ekonomin 

inom samtliga verksamhetsområden. 

 Insatser ska göras för att öka andelen vuxna patienter. 

 Intern kontrollplan med fokus på produktivitet och effektivitet. Följa upp att rätt 

intäkter debiteras och att kostnaderna speglar god hushållning. 

 Samtliga kliniker ska generera ett ekonomiskt utfall som motsvarar eller är bättre 

än budget.  

 Resursinsatser i barntandvården ska följas upp och analyseras för att uppnå balans 

i ekonomin inom verksamhetsområdet barntandvård. 

 Det nya barntandvårdsprogrammet, som infördes under 2014, innebär att mindre 

resurser kommer att läggas på friska barn. 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom:  

4.12 Hög produktivitet 

 Produktivitetsförändringar ska beräknas för allmäntandvård och rapporteras tertialvis. 

Mätningar ska göras i form av kostnad/poäng där poäng baseras på prislistans 

åtgärder. 

 

 

Medarbetarperspektiv 
Folktandvården ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsvillkor och 
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utvecklande arbetsuppgifter. Folktandvården ska vara ett verksamhetsområde där alla med-

arbetare känner stolthet, arbetsglädje och ansvar. Arbetsklimatet är öppet och välkomnar alla 

medarbetares tankar för att skapa engagemang och utveckla verksamheten.  

 

 

Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

5.11 Attraktiv arbetsplats 

 Alla nytillträdda chefer ska ha ett individuellt utformat introduktionsprogram med 

regelbunden uppföljning under första året. 

 Klinikledningar tillsammans med PA arbetar aktivt arbeta med uppföljning av 

sjukfrånvaro på kliniknivå och individnivå. 

 Anordna en Friskvårdsaktivitet, per område eller per klinik, för att öka medvetenheten 

kring egen hälsa och stimulera till utnyttjade av friskvårdsbidraget. 

 Efter chefsutvecklingsprogram, fortsätta arbetet med värderingsfrågor på kliniknivå. 

 Arbeta vidare med den internkommunikationsundersökning som gjordes 2014. 

 Fortsatt arbete med att anpassa och utforma Folktandvårdens lokaler till att vara 

verksamhetsanpassade, kostnadseffektiva samt bidra till en god arbetsmiljö. 

 

 

FOLKTANDVÅRDEN 

 

 

 

Agnetha Bartoll 

Tandvårdsdirektör 
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Budget 2015 – IT-centrum  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region” 

Verksamhetsidé:  

IT-centrum levererar värdeskapande, kvalitativa tjänster genom radikalt 

kundfokus, moderna arbetssätt och professionella medarbetare.  
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 IT som möjliggörare för verksamhet och 

medborgare 

1.2 God förmåga att möta politiska beslut 

samt förändrade lagar och regler 

2.1 Samlat IT-ansvar 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

2.4 Rätt leveranser 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 

3.2 Professionell kunskapsorganisation 

4.1 Ekonomi i balans 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Bidra till verksamhetens måluppfyllnad 

1.12 Möjliggöra styrning och uppföljning av 

verksamheten 

1.13 Utbyggd eHälsa 

1.14 Ändamålsenliga och säkra IT-tjänster 

med hög tillgänglighet 

1.21 God strategisk utblick 

2.11 All IT i regionen ska hanteras av IT-

centrum 

2.21 Klimatsmart landsting 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

2.41 Effektiva processer 

2.42 God samverkan 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

3.21 Framtidssäkrad kompetens 

4.11 Kostnadseffektiv verksamhet 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 IT-centrum 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Bidra till 

verksamhetens 

måluppfyllnad 

IT-dialoger Genomförda IT-

dialoger med utvalda 

verksamhetsområden 

(2014 års 

förvaltningar) 

Minst 2 ggr per år 

1.14 Ändamålsenliga 

och säkra IT-tjänster 

med hög tillgänglighet 

 

Kundnöjdhet Kvalitetsupp-

följningsenkäter till 

kund 

Minst 80% av 

kundprojekt på 

årsbasis 

 Kundnöjdhet Utvärdering av 

kvalitetsuppföljnings-

enkäter till kund 

Minst 3.5 i 

genomsnitt på 

årsbasis 

 Oplanerade 

driftsavbrott med 

kundpåverkan på 

beredskapssystem  

Uppgifter från loggar, 

avvikelser och 

händelseanalyser 

Max tre per tertial 

Process- och produktionsperspektiv 

2.21 Klimatsmart 

landsting 

Minskad skrivartäthet 

i landstinget 

Manuellt Minskande jämfört 

med 2014 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

2.41 Effektiva 

processer 

Svarstider i 

kundservice 

Uppgifter från 

ärendehanterings-

systemet 

Svar inom 2 minuter 

på 90% av samtalen 

 Incidenter påbörjade 

inom avtalad tid 

Uppgifter från 

ärendehanterings-

systemet 

95% av rapporterade 

incidenter påbörjade 

inom avtalad tid 

(SLA) 

 Leveransprecision 

beställningar 

IT-

beställningssystemet 

Minst 90% leverans-

precision, d.v.s. 

beställningar utförda 

inom avtalat 

leveransdatum 

 Projekt avslutade 

inom utlovad tid 

Uppföljning av 

projektstatus för 

utvalda projekt 

(internt IT-centrum) 

80% 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

som påvisar koppling 

och resultat till 

75% 
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övergripande 

målområden 

 Andel synergiärenden 

stängda inom 60 

dagar 

Manuell 90% 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Kostnadseffektiv 

verksamhet 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

 Övertid Uppgifter från PA-

systemet Heroma 

Totalt övertiduttag 

ska ej överstiga 2000 

timmar på årsbasis 

 Benchmarking mot 

andra landsting: 

 IT-kostnad som 

del av omslutning 

 IT-kostnad per 

anställd 

 IT-kostnad per 

invånare 

Uppgifter från 

nationell enkät via 

SLIT-nätverket 

Inget av de tre 

nyckeltalen ska 

överstiga den översta 

kvartilen i Sverige. 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

kvinnor och män ska 

ha medarbetarsamtal. 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro ska inte 

överstiga 3,5 %. För 

kvinnor inte överstiga 

3,7 % och för män 

inte överstiga 2,3 %. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron, 

andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män. 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan 

 Chef- och ledarskap Fråga till respektive 

verksamhetsområdet 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 
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Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar, 

utbildningsprogram 

 Uppföljande 

medarbetarsamtal  

Uppgifter från PA-

systemet Heroma 

Minst 90% ska ha 

uppföljande 

medarbetarsamtal på 

årsbasis 

 Utvärdering av 

medarbetarsamtal 

Enligt mall Centrumövergripande 

medelbetyg >3.5 på 

årsbasis 

 

 

Ekonomisk ram i budget 2015 
Verksamheten finansieras av dels en fast ersättning för gemensam infrastruktur och dels 

rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system. 

 
Tabell: Gemensamma tjänster IT-infrastruktur 

Område Fast ersättning 

Telefoni (infrastruktur) 25 000 000 

Gemensamma nätverk 34 400 000 

Gemensamma servar och licenser 13 000 000 

Platskontor, support (ej besittningsrätter) 10 000 000 

Kundcenter, Katalogtjänster mm    9 200 000 

Övriga gemensamma system (Intranät, E-post; Synergi, PA, 

Ekonomil) 

 17 300 000 

Totalt          108 900 000 

 

Rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system ges av beställande 

verksamhetsområde alternativt genom finansiering ur centralt anslag för utveckling av 

gemensamma system. 

 

Regionens kostnader för gemensam IT-infrastruktur finansieras av vårdcentraler genom att 

betala 44,00 kr per listad patient och övrig verksamheterna genom ett IT-pålägg på 3,17 %. 
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Handlingsplan 2015 IT-centrum 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 
I syfte att nå IT-centrums strategiska mål har fyra fokusområden identifierats:  

• Radikalt kundfokus 

• Optimering av IT-landskapet  

• Kraftsamling  

• Medarbetarfokus 

Arbete inom dessa fokusområden möter de strategiska målen ur olika aspekter, vilket skapar goda 

synergieffekter och därmed högsta verksamhetsnytta. 

 

Radikalt kundfokus bidrar till de strategiska målen IT som möjliggörare för verksamhet och 

medborgare, God förmåga att möta politiska beslut samt förändrade lagar och regler, Samlat IT-

ansvar, Ständig förnyelse och Professionell kunskapsorganisation. Med radikalt kundfokus avses: 

• Styrning och prioritering utifrån verksamhetsnytta 

• Koordinering av arbetet för att alltid åstadkomma en gemensam leverans mot kund 

• Tillgängliggörande av vårdens information om patienten för patienten 

• Tydliggörande av kommunikationsvägar och mötesforum för att effektivt fånga kundbehoven 

 

Optimering av IT-landskapet bidrar till att uppnå målen IT som möjliggörare för verksamhet och 

medborgare, Rätt leveranser, Hållbar miljöutveckling, Kostnadseffektiv upphandling, Ständig 

förnyelse och Ekonomi i balans. Med optimering av IT-landskapet avses: 

• Standardisering av IT-lösningar 

• Hög grad av återanvändning 

• Stärkt informationssäkerhet 

• Fokus på ”Grön IT” 

 

Kraftsamling bidrar till att nå målen Samlat IT-ansvar, Kostnadseffektiv upphandling, Ständig 

förnyelse, Professionell kunskapsorganisation och Ekonomi i balans. Inom ramen för kraftsamling 

avser IT-centrum att: 

• Förbättra den ekonomiska planeringen och uppföljningen, samtresursanvändningen i stort 

• Nyttja värdeskapande samverkan – inom landstinget, regionalt och nationellt 

 

Medarbetarfokus bidrar till att nå samtliga tio mål, och innebär att IT-centrum fortsätter arbetet med 

en hälsofrämjande arbetsplats.  

 

Utifrån de fyra fokusområdena, och kopplat till IT-centrums framgångsfaktorer för 2015, har ett antal 

aktiviteter identifierats som ska genomföras under 2015. Dessa beskrivs i nedanstående tabell. 

 

Medborgar- och kundperspektiv 

 
1.11 Bidra till verksamhetens 

måluppfyllnad 
 Genomföra årlig genomlysning av IT-strategisk plan. 

 Genomföra systemförvaltning, systemutveckling, drift och 

installation enligt systemförvaltningsplaner, drift- och 

supportavtal samt utifrån fastlagda budgetar.  

 Genomföra aktiviteter enligt kundmötesplan.  

 Fortsätta införandet av mobila lösningar i enlighet med 

verksamhetens behov.  
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1.12 Möjliggöra styrning och 

uppföljning av verksamheten 
 Ta fram en strategisk plan för att möta verksamhetens 

analysbehov (BI-strategi).  

1.13 Utbyggd e-Hälsa  Framtagning av interaktiva e-tjänster i enlighet med 

kundernas och medborgarnas behov med utgångspunkt i 

”Handlingsplan 2013-2018 för landstingens, regionernas och 

kommunernas samarbete inom eHälsoområdet”. 

 Genomföra aktiviteter i enlighet med Regional målbild för 

eHälsa inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

1.14 Ändamålsenliga och säkra 

IT-tjänster med hög 

tillgänglighet 

 Fortsätta implementeringen av en sammanhållen 

arkitekturfunktion (EA) med tydlig koppling till 

verksamheten. Framtagande av stadsplan samt kartläggning 

av applikationslandskap kring beredskapssystem.  

 Påbörja implementering av klientstrategi.  

 Framtagande av landstingsövergripande funktion för 

dokumenthantering. 

 Fortsätta implementera aktiviteter i enlighet med 

Landstingets beslutade webbstrategi.  

 Föreslå och genomföra förbättringar av landstingets intranät. 

 Slutföra utbyggnad av trådlöst nätverk (WiFi). 

 Fortsätta arbetet med minskade inloggningstider. 

1.21 God strategisk utblick  Aktivt delta i strategiska samverkansforum nationellt, 

regionalt och lokalt, såsom Ineras programråd, Kundgrupp 

Cosmic, SLIT, samt forum inom Sydöstra sjukvårdsregionen 

och lokalt i Region Jönköpings Län. 

Process- och produktionsperspektiv 

 

2.11 All IT i regionen ska 

hanteras av IT-centrum  
 Slutföra framtagande av övertagandeplaner för IT inom 

regionen, samt genomföra aktiviteter enligt nämnda planer. 

2.21 Klimatsmart landsting 

2.22 Klokt resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

 Genomföra aktiviteter i enlighet med Landstingets 

hållbarhetsprogram. 

2.31 Rätt beteende  Upprätthålla aktuell lista över leverantörsavtal.  

 Upprätthålla aktuell lista över licenser och licensavtal. 

2.41 Effektiva processer 

2.42 God samverkan 
 Utveckla en samordnad uppdragsprocess tillsammans med 

Verksamhetsstöd och service och Regionfastigheter.  

 Fortsätta visionen ”En väg in” för verksamheten med 

utbyggnad av vårt interna Kundcenter, för hantering av 

samtliga tjänster som IT-centrum erbjuder. Fortsatt 

etablering av 2:a linjens support i Kundcentret.  

 Aktivt arbeta med att flytta arbetsuppgifter från 3:e och 2:a 

linjen till 2:a och 1:a linjen (”shift to left”).  

 Fortsätta etableringen av projektportföljshantering (PPM), 

med fokus på tydlig portföljstyrning. Fortsätta 

implementeringen av projektkontor med introduktion av 

prioriteringsmodell och ökad projektmognad. 

 Fortsätta etableringen av Integration Competency Center 

(ICC). 

 Tillse att upprättade SLA:er finns för samtliga IT-centrums 

tjänster.  

 Tillse att kontinuitets- och kapacitetsplaner finns för 

samtliga beredskapssystem.  

 Fortsätta arbetet med framtagande av 

systemförvaltningsplaner för samtliga beredskapssystem.  
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Lärande- och förnyelseperspektivet 

 

3.11 Lärande och förnyelse  Införa styrning av tjänsteportfölj och förvaltningsportfölj.  

 Förvalta Vägvisaren enligt plan.  

3.21 Framtidssäkrad 

kompetens 
 Genomföra strategisk analys av framtida kompetensbehov. 

 Tillse att rekryteringar genomförs i enlighet med den 

strategiska analysen, samt att kompetensväxling genomförs 

kontinuerligt utifrån analysen.  

Ekonomiskt perspektiv 

 

4.11 Kostnadseffektiv 

verksamhet 
 Genomföra förankring och etablering av ny 

ekonomistyrningsmodell kopplat till tjänstekatalogen. 

Medarbetarperspektivet 

5.11 Attraktiv arbetsplats  Genomföra årliga medarbetarsamtal med individuell 

kompetensutvecklingsplan och med koppling till den 

strategiska analysen av framtida kompetensbehov. 

 Genomföra aktiviteter enligt plan i syfte att vara en 

hälsofrämjande arbetsplats. 

 Upprätthålla det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

 

IT-centrum 

 

 

Helena Glemdal Bergkvist 

IT-direktör 
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Till Landstingsdirektören 

 

 

 

Budget 2015 – Länstrafiken  
 

 

 

 

Vision 
”För ett bra liv i ett attraktivt län”  

Verksamhetsidé:  
Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om 

kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla och säkra resor 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 
1.1 Ökad andel kollektiva resor – för hållbar 

utveckling  

 

2.1 Ändamålsenlig trafik  

2.2 Hållbar miljöutveckling  

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektivt trafikutbud 

 

Medarbetare 
5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 
1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög 

turtäthet 

1.12 Prisvärt 

1.13 Nöjda kunder 

 

2.11 Trafikutbud 

2.12 Infrastruktur 

2.13 Tryggt och säkert 

2.21 Klimatsmart Landsting, klokt 

resurstänkande och sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.11 Kundanpassad organisation  

3.12 Ständig förnyelse 

4.11 Högt resandeunderlag 

 

 

Medarbetare 
5.11 Omtänksam arbetsplats 
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Mått och mål 2015 Länstrafiken 
Framgångs-
faktorer 

System- 
mätetal 

Mätmetod Mål 

Medborgare och kundperspektiv 

1.11 

Konkurrens-

kraftiga restider 

och hög turtäthet 

Nöjd kund 

index NKI 

Kollektivtrafik-

barometern * 

Målvärde Allmän trafik 

Alla länsbor: 60 % 

Resenärer: 73 % 

Serviceresor: 85 % 

1.12  

Prisvärt 

Prisvärdhet Kollektivtrafik-

barometern * 

Målvärde Resenär: 50 

1.13  

Nöjda kunder 

Nöjd kund 

index NKI 

Kollektivtrafik-

barometern * 

Målvärde Allmän trafik 

Alla länsbor: 60 % 

Resenärer: 73 % 

Serviceresor: 85 % 

 

 

Process och produktionsperspektiv 
 

2.11  

Trafikutbud 

Antal resor 

 

 

 

Antal 

påstigande/mil 

Biljettsystem 

 

 

 

Biljettsystem/Re

bus 

Resandeökning 3,5 % exkl skolkortsresor 

 

Målvärde totalt antal resor: 19,3 milj. 

 

Målvärde: 8,6  

2.11  

Trafikutbud 

Avgångstider 

 

 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

Målvärde resenär: 60 % 

2.12  

Infrastruktur 

Restiden 

 

 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

Målvärde resenär: 65 % 

Målvärde Serviceresor: 96 % 
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2.13 

Tryggt och säkert 

Upplevd 

trygghet 

 

 

Fordonskvalitet 

i linjetrafik 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

 

Fordonskontroll 

 

Målvärde resenär: 80 % 

 

 

 

Andel genomförda fordonskontroller:  

Målvärde: 90 % 

2.21  

Klimatsmart 

Landsting, klokt 

resurstänkande 

och sund 

livsmiljö 

Utsläpp och 

drivmedel 

 

 

Miljö-

rapportering 

Frida 

Målvärde utförd andel km förnyelsebart 

bränsle 

 

Stadstrafik Jkpg: 75 % 

Regionbuss: 50 % 

Tåg: 50 % 

2.31  

Rätt beteende 

Avtalstrohet 

inköp 

Underlag från 

inköpsavdelning 

Målvärde av alla inköp: 90 % 

 

 

Lärande och förnyelseperspektiv 

3.11  

Kundanpassad 

organisation 

Lyhördhet 

 

 

Intern 

informations-

spridning 

 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

Antal 

genomförda 

informations-

tillfällen i vården 

Målvärde resenär: 35 % 

 

 

Målvärde:125 informationstillfällen per år 

utförda av sjukreseenheten. 

 

 

 

 

*) Andel i procent som i kundbarometern gett betyget 4 eller 5 på en 5 gradig skala, 300 intervjuer per månad 

 

 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11  

Högt 

resandeunderlag 

Ekonomi i 

balans 

Ekonomisystem Nettokostnad inom ram  

Själv-

finansierings 

grad 

Ekonomisystem Den upphandlade trafiken är 

självfinansierad till ca 50 % över tid 

Målvärde 2015: 45 % 

Kostnad/ per 

km 

(serviceresor) 

Planeringssystem Inte öka mer än index enligt avtal 
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Medarbetarperspektiv 

5.11  

Omtänksam 

arbetsplats 

Medarbetar-

samtal  

 

 

Heroma  

 

 

 

Målvärde: Minst 90 % ska ha 

medarbetarsamtal 

 

Personalhälsa Heroma Målvärde: Sjukfrånvaro ska inte överstiga 

3,5 % 

 

 

Målvärde frisknärvaro: andelen med högst 

5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga  

66 % 

Kompetens-

utvecklingsplan  

 

Heroma 

 

Målvärde: Minst 90 % ska ha en 

dokumenterad kompetensutvecklingsplan  

 

Chef-ledarskap 

 

Fråga till 

respektive 

förvaltning 

Alla nyanställda chefer ska under året ha 

deltagit i aktiviteter som ger stöd i 

chefsrollen och skapar förutsättningar för 

kontinuerligt förbättrings- och 

utvecklingsarbete i verksamheten. 

Aktiviteter som i första hand avses är 

introduktion, utbildningar, 

utbildningsprogram 
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Ekonomisk ram i budget 2015 
Länstrafiken har en ekonomisk ersättning/ram på 728,7 mnkr (varav 547,4 avser allmän 

kollektivtrafik och 181,3 avser färdtjänst och sjukresor). Detta är verksamhetens medel att nå 

mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget 2015 och flerårsplan 

2016-2017”.  

 

 

Handlingsplan 2015 Länstrafiken 
 

 

Aktiviteter för att nå målen 

 
Medborgare kund 

 
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra 

resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt. 

 

1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet 
Projekt 2015; 

 Analysera lämpligaste val av trafikslag och turtäthet. (Se trafikbilaga) 

 Ta fram en tåg- och busstrategi  

 Analysera restidskvoter  

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Arbeta tillsammans med trafikföretagen i utvecklingsarbetet 

 Arbeta med framkomlighetsåtgärder tillsammans med kommunerna 

 Uppmuntra länets invånare till dialog om att resa med buss och tåg bland annat genom att 

medverka i informationsmöten och marknadsaktiviteter. 

 

1.12 Prisvärdhet 

 Vi ska marknadsföra det nya zonsystemet som enkelt och prisvärt. 

 

1.13 Nöjda kunder 
Projekt 2015; 

 Införa nytt pris- och zonsystem för länet 

 Implementera ny pris- och zonstruktur i betalsystemet. 

 Införa nytt ungdomskort för länet 

 Försäljningsstrategi ska tas fram avseende kanal, sortiment och målgrupp. 

 Marknadsföra och informera om befintliga och nya tjänster och produkter/sortiment med 

särskilt fokus på nya zonsystemet. 

 Ta fram koncept för företagsförsäljning 

 Införa betalkortsterminaler i busstrafiken 

 Införa Infotainment-system i stadstrafiken i Jönköping  

 Förbättra informationsmaterialet till förarna och ombordpersonal på tågen inför 

tidtabellskiften/trafikförändringar.   

 Genomgång och åtgärd av ett antal utpekade hållplatser/bytespunkter och stationer (minst 
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en bytespunkt per kommun) för att säkerställa informationen inom stadstrafiken, 

regionbussarna och tågtrafiken.  

 Märka upp busshållplatser för tågersättning med buss.  

 Trafikledningssamverkan tåg-buss.  

 Fortsätta förarcertifieringen inom Serviceresor med minst 6 utbildningstillfällen under 

2015  

 Uppstart Tillgänglighetsråd med representanter från kundgrupper med 

funktionsnedsättning från respektive kommun 

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Stärka varumärket och kärnvärdet ”omtanke” 

 Öka resandet genom att med riktad marknadsföring ge mer kunskap om resmöjligheter 

samt genom ”prova på” kampanjer. 

 Lyfta fram/marknadsföra samhällsnytta med positiva sidoeffekter så som bättre miljö, 

hälsa och färre olyckor i trafiken. 

 Fortsätta utveckla webbplatsen bl. a genom att möjliggöra för resenärerna att skapa 

personliga tidtabeller, störningsinformation mm 

 Utveckla tjänster och service på ”Mina sidor” bl. a nyhetsbrev, kundbearbetning, företag 

mm 

 Förbättra störningsinformation till resenärer och personal.  

 Vidareutveckla verksamheten med ”ambassadörer” på trafikföretagen. 

 Arbeta vidare med mobila lösningar.  

 Utbyte och utbyggnad av realtidsskyltar.  

 Utveckla stationsvärdsfunktionen tillsammans med kommunerna och Jernhusen.   

 Kontakta kunder som kan komma att drabbas av en störning inom Serviceresor. 

 Återkoppling synpunkter från kund inom Serviceresor inom 9 dagar 

 

 

Process och produktion 
 
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för 

en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.  

 

Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga belastning på miljö, folkhälsa och socialt liv. 

Vi ska tillhandahålla långsiktigt hållbara trafiklösningar som medverkar till att minska den 

totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö. Allmänheten ska känna till att vi 

bedriver en samhällsnyttig verksamhet. Upphandlingar och inköp skall göras utifrån 

Landstingets tecknade avtal.  

 

2.11 Trafikutbud 
Projekt 2015 

 Utvärdera resultatet av Neolis-analysen i stadstrafiken i Jönköping, dvs analys av 

linjesträckningar och turutbud. 

 Påbörja upphandling tågtrafiken för Krösatågen.  

 Förbereda upphandling av riksfärdtjänst 

 Analysera projektet för Närtrafik  

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Öka resandet genom att fördela mer resurser till trafikstarka områden, se trafikbilaga. 

 Utveckling av den länsgränsöverskridande trafiken.  
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 Analysera hur förändringar av regionbusstrafiken påverkar utvecklingen av Närtrafiken.  

2.12 Infrastruktur 
Projekt 2015; 

 Arbeta för att hitta en långsiktig lösning på en bussdepå i Jönköping tillsammans med 

Jönköpings kommun. 

 Fortsätta arbetet med att ta fram ett verktyg för att mäta den faktiska rättidigheten.  

 Kvalitetssäkra trafikdatat i planeringsverktyget.  

 Påbörja arbetet med att säkerställa funktionen/utformningen av JLTs tekniska utrustning i 

fordonen.  

 Påbörja arbetet med att undersöka framtida biljett- och betallösningar. 

 Ta fram samverkansavtal mellan kommunerna och Länstrafiken om hållplatsernas 

utformning och underhåll 

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Verka för att pendlarparkeringar kommer till stånd (Se hållplatsstrategin.)  

 Utveckla informationen på plattformar och stationer tillsammans med Trafikverket.  

 Påverka Trafikverket för att få förbättringar i järnvägsnätet: 

o Följa upp arbetet med samtidig infart på stationer på sträckan Nässjö – 

Falköping.  

 

2.13 Tryggt och Säkert 

Projekt 2015; 

 Delta i uppstart av nätverket ”Trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken” inom Svensk 

Kollektivtrafik  

 Sjösätta projektet för fakturabetalning av egenavgifter inom Serviceresor. 

 Starta upp projekt med extra fordonskontroller inom Serviceresor. 

 Starta upp projekt för att erbjuda trafikföretagen en teknisk lösning för att följa och se 

förplanerade resor per trafikföretag inom Serviceresor. 

 Starta upp projekt för kartfunktion med positionering av fordon inom Serviceresor  

 Kvalitetssäkra dagsaktuella adressregister för It-stöd inom Serviceresor 

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Utforma stationer och bytespunkter med kundens säkerhet i fokus tillsammans med bl.a. 

Jernhusen/Trafikverket och kommunerna.  

 Medverka till en tryggare arbetsmiljö för förarna och övrig trafikpersonal.  

 Arbeta för att minska kontanthanteringen genom att införa betalkortsterminaler inom 

allmän kollektivtrafik. 

 Förbättra samarbetet kring trafikstörningshanteringen. 

 Följa upp kvaliteten på trafikutövarens fordon (tåg) med hjälp av FORD.  

 Följa upp kvaliteten på trafikföretagens utförande av trafiken (buss) genom 

kvalitetskontroller i FRIDA    

 Följa upp kvaliteten på trafikföretagens fordon (buss) genom fordonskontroller i FRIDA.  

 Följa upp fordonskraven i trafikavtalen (buss) i FRIDA.  

 Utveckla programvaran i kommunikationssystem RAKEL.  

 Påverka Trafikverket att skynda på trädsäkringen inom tågtrafiken.  

 Fortsätt arbete med uppföljning av synpunkter från kunder och förare inom Serviceresor. 

 

 

 

2.21 Klimatsmart Landsting, klokt resurstänkande och sund livsmiljö 
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Projekt 2015; 

 Fortsatt arbete med att införliva Länstrafiken i Landstingets ISO 14001-certifikat.  

 Ökat införande av elfordon, elhybrider mm, gäller både buss- och tågtrafik.  

 Deltagande i projekt kring alternativa bränslen för dieseltågen.  

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Följa upp miljökraven i trafikavtalen (buss+Serviceresor) i FRIDA.  

 Utveckla och samordna aktiviteter med Jönköpings kommun för hållbar utveckling.  

 Upphandla varor, tjänster och utrustning som är hållbara och bättre för miljön. 

 

2.31 Rätt beteende 

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Löpande inköp skall göras via tecknade avtal och gå via inköpsansvarig. 

 Avtal skall tecknas med de leverantörer där löpande inköp sker. 

 

 

Lärande och förnyelse 
 
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och 

återkoppla direkt. 

 

3.11 Kundanpassad organisation 
Projekt 2015 

 Utveckla processen ”kundbemötande” 

 Förbättra informationsmaterial gällande sjukresor och sjukreseersättning i form av 

informationsmapp och TV-skärmar på sjukhusen. Intervjua och utvärdera tillsammans 

med vården förbättringspotential ang sjukresor. 

 Samordna och utveckla informationsflödet från JLT till trafikföretag, återförsäljare m fl. 

 Utveckla dialogen mellan Trafik, KC och Marknad om trafiken 

 Informera KC och Marknad inför trafikförändringar  

 Utbilda KC/Trafikledningen i Planno och TLS 

 Genomföra en ”chat” med kunder/invånare. 

Kontinuerliga aktiviteter 

 Genomföra trafikföretagsträff en gång per år. 

 Inom färdtjänstenheten fortsätta arbetet med att säkerställa handläggningstider, kontinuitet, 

kompetens och rättssäkerhet, kvalitetssäkra arbetet för en likvärdig bedömning av 

ansökningar/ärenden. 

 Kvalitetsuppföljning och erfarenhetsutbyte med alla trafikföretag inom Serviceresor.  

 Utveckla och förenkla regelverket för sjukresor och färdtjänst och verka för en samsyn 

mellan regelverken. 

 Ökad information till färdtjänst-/sjukreseenheten om tillgänglighet i kollektivtrafiken. 

 Erbjuda samtliga av länets vårdcentraler ett informationstillfälle per år angående 

Serviceresor inklusive regelverk för sjukresor. 

 Kommunicera genomförda förbättringar med ursprung ur kundernas behov. 

 Marknad tar fram en årlig aktivitetsplan efter avstämning med trafik och serviceresor 

 Fortsätta utveckla servicen på kundcenter bl. a genom att se över rutinerna i respons. 

 Ge personalen grundläggande miljöutbildning. 

3.12 Ständig förnyelse 
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Projekt 2015; 

 Planera för en revidering av Regionala Trafikförsörjningsprogrammet.  

 Fortsatt arbete med att samordna IT-resurser inom förvaltningen i samarbete med IT-

centrum  

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Strukturering av informationsmaterial i samband med ISO 14001-certifiering på intranätet  

 Utveckla och tydliggöra budgetprocessen inom förvaltningen. 

 

 

Ekonomi 
 

Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med en 50 % själv-

finansieringsgrad över tid. 

 

4.11 Högt resandeunderlag 
Projekt 2015; 

 Skapa rutiner och stödja införandet av årskortsförsäljning till företag. 

 På olika sätt stödja införandet av ny zonkarta, beakta påverkan på skolkortsförsäljningen 

 På olika sätt stödja införandet av ett nytt ungdomskort. 

 På olika sätt stödja införandet av betalkortsterminaler på bussar 

 Arbeta med Kraftsamlingsprojektet inom löne- och ekonomiadministration 

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Följa intäkts- och kostnadsutvecklingen och kommunicera den med ledning och övriga 

berörda. 

 Intäktssäkring och kvalitetsarbete mot depåernas biljettmaskiner.  

 I samarbete med övriga avdelningar följa verksamheten för att fånga upp och analysera 

ekonomiska konsekvenser.  

 Ta fram ekonomiska uppföljningsrapporter som är anpassade till verksamheten samt 

sprida informationen till budgetansvariga. 

 Fortsätta utveckla de ekonomiska processerna och användande av de 

landstingsgemensamma IT-systemen. 

 Fortsätta arbetet med att dokumentera processer och rutinbeskrivningar. 

 Analysera och följa effekterna av det långsiktiga målet 50 procents självfinansiering.  

 Analysera trafikutbudet utifrån kostnadseffektivitetsanalyser, bla genom linjeanalys av 

påstigande/mil. 

 Analysera befolkningsutveckling och åldersstrukturer inom Serviceresor och dess 

påverkan ang kostnadsutvecklingen. 

 

Kontinuerliga aktiviteter; 

 Fortsatt samordning av allmän kollektivtrafik och Serviceresor. 

 Anpassa Servicereseorganisationen utifrån antalet resor. 

 Analysera resursutnyttjandet och samordningen inom Serviceresor för att bla minska 

antalet tomkilometer och tomtider som ersätts. 
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Medarbetare 
 

Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.  

 

5.11 Omtänksam arbetsplats 
Kontinuerliga aktiviteter; 

 Skapa delaktighet i verksamhetens mål med medarbetarsamtal, genom att personliga mål 

sätts utifrån avdelningsspecifika och verksamhetens övergripande mål.  

 Arbeta utifrån chefspolicyn och medarbetarpolicyn. 

 Fortsätta det hälsofrämjande arbetet 

 Arbeta med rehabprocessen i det nya verktyget Hälsosam för att hålla sjukfrånvaron på en 

fortsatt låg nivå. 

 Se till att alla nyanställda chefer deltar i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar 

förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten.  

 Erbjuda anställda inom Region Jönköpings län ett förmånligt årskort. 

 

 

 

 

LÄNSTRAFIKEN 

 

 

Carl-Johan Sjöberg 

Förvaltningschef 



Bilaga: Trafikförändringar 2015 
 

Tågtrafik 
 

Krösatågen 

På grund av ökade kostnader för tågtrafiken är planerade utökningar inställda tillsvidare. 

Fortsatt arbete med anpassning av tidtabellerna till SJ Snabbtåg i Alvesta och Nässjö samt 

också en anpassning av tidtabellerna till Regionbussarna inom länet. Trafikavtalet med 

Östgötatrafiken upphör 20150531 och från 20150601 övergår den trafiken till ”Krösatågen”. 

Det blir timmestrafik mellan Jönköping och Tranås med i huvudsak genomgående tåg i 

Nässjö. Det innebär att de resenärer som passerar Tranås får ett byte mellan Krösatågen och 

Östögtapendeln i Tranås. 

 

Linjen Nässjö – Eksjö – Hultsfred – Oskarshamn:  

Tågtrafiken öster om Eksjö läggs ner, en ökning av tågtrafiken mellan Nässjö och Eksjö från 

6 dubbelturer till 8 dubbelturer. 

 

Linjen Nässjö – Halmstad: 

I stort sett oförändrat utbud, men ett morgontåg mellan Vaggeryd och Nässjö ersätts med 

buss. Bättre anpassning i Värnamo till övriga Krösatåg. 

 

Linjen Nässjö – Växjö:  

En viss utökning i antalet avgångar, från sex till åtta dubbelturer. 

 

Linjen Nässjö – Vetlanda:  

Oförändrat utbud. 

 

Linjen Jönköping – Värnamo – Växjö:  

En liten utökning Värnamo – Växjö då en dubbeltur går senare på kvällen. Bättre anpassning i 

Värnamo till övriga Krösatåg. 

 

Västtågen: 

Oförändrat utbud. 

 

Östgötapendeln till 20150531: 
Oförändrat utbud. 

 

 

Regionbussar 
 

Förutom tidtabellsskiftet i december 2014 kommer ett tidtabellsskifte ske i juni 2015. Detta 

beror på att trafik från Jönköpings stadstrafik, linje 30 och 31, överförs till regionbusstrafiken 

i augusti 2015. Även en viss omfördelning av trafikvolymer inom de olika avtalsområdena 

samt sommaruppehåll av vissa lågfrekventerade linjer bidrar till att ett tidtabellsskifte är 

motiverat. 

 



Stadstrafiken Nässjö 

 

Stadstrafiken i Nässjö uppgraderas kraftigt från den 14/12 2014 med satsning på delvis nytt 

linjenät samt halvtimmestrafik mellan ca kl 05.00-22.00 vardagar. Lördags- och söndagstrafik 

körs med timmesintervall mellan ca kl 09.00-17.00. 

Stadsbussarnas reglerhållplats flyttas från torget till Resecentrum för bättre samordning med 

regionbussar och tåg. 

Två av fyra bussar nylevereras och är utrustade med hybridteknik för att spara bränsle. 

Stadstrafiken i Nässjö kommer att köras fullt ut på förnyelsebart bränsle. 

 

 Linje 116 Habo-Mullsjö-Jönköping 

Turen 23.20 m-f från Habo dras in från 14/12 2014 pga lågt resande. 

Turen 08.00 m-f från Habo dras in från 15/6 2015 pga lågt resande.  

 

 Linje 123 Lekeryd-Hullaryd 

Sista turen dras in från 15/6 2015 samtidigt som turen innan förlängs till Hullaryd. 

 

 Linje 132 Gislaved-Jönköping 

Linjen får ny angöring till Isabergs stugby. Detta innebär ändrad linjedragning inne i 

Hestra. 

Ändringen genomförs 14/12 2014. 

 

 Linje 133 Jönköping-Värnamo 

Ny dubbeltur sätts in på fm på sträckan Värnamo- Skillingaryd för att förbättra 

resmöjligheterna för boende på sträckan som inte når tågtrafiken. 

Ändringen genomförs 14/12 2014. 

 

 Linje 136 Gnosjö-Vaggeryd-Jönköping 

Linjen blir från 14/12 2014 snabbuss på sträckan Vaggeryd-Jönköping vilket sänker 

restiden avsevärt för de långväga resenärerna. 

 

 Linje 141 Jönköping-Vrigstad-Lammhult 

Linjen omstruktureras från 15/6 2015 till att gå Jönköping-Vrigstad-Sävsjö samt att ingå i 

en större trafikförändring i Sävsjö kommun som även innebär att se över 

trafikförsörjningen för orterna Rörvik och Stockaryd. Efter utökad tågtrafik på sträckan 

Sävsjö-Stockaryd-Lammhult har efterfrågan på trafik förändrats i området. 

Lördags- och söndagstrafik dras in från den 17/8 2015 pga lågt resande. 

 

 Linje 150 Tranås-Aneby-Eksjö 

 

Natturen från Aneby mot Tranås dras in från 15/6 2015 pga lågt resande. 

 

 Linje 160 Tranås-Frinnaryd-Aneby 

Linjen trafikeras inte under sommarperioden 15/6-16/8 2015 pga  lågt resande. 

 

 Linje 238 Hillerstorp-Kulltorp-Bredaryd 

Linjen trafikeras inte under sommarperioden 15/6-16/8 2015 pga lågt resande. 

 

 Linje 247 Smålandsstenar-Burseryd 

En dubbeltur dras in på förmiddagen från den 15/6 2015. 



 Linje 248 Smålandsstenar-Reftele 

Linjen trafikeras inte under sommarperioden 15/6-16/8 2015 pga lågt resande. 

 

 Linje 254 Gnosjö-Marieholm-Hillerstorp 

Linjen trafikeras inte under sommarperioden 15/6-16/8 2015 pga lågt resande. 

 

 Linje 270 Värnamo-Rydaholm 

Sista turen från Värnamo 18.45dras in tillsammans med turen 19.55 från Rydaholm då 

tågavgångar finns relativt parallellt. Ändringen genomförs 15/6 2015. 

 

 Linje 271 Värnamo-Bor-Ohsbruk-Lammhult 

Linjen trafikeras inte under sommarperioden 15/6-16/8 2015 pga lågt resande. Sträckan 

Ohs-Lammhult utgår ur linjens sträckning från starten efter sommarupphållet. 

 

 Linje 275 Värnamo-Bolmsö 

Linjen trafikeras inte under sommarperioden 15/6-16/8 2015 pga lågt resande. 

 

 Linje 312 Nässjö-Bodafors 

Två dubbelturer m-f dras in pga parallellgående tågtrafik. 

Ändringen genomförs 15/6 2015. 

 

 Linje 325 Nässjö-Eksjö-Mariannelund-Vimmerby  

Snabbusslinjen byggs ut från den 14/12 2014  med tio dubbelturer till totalt tolv på 

vardagar som en ersättning till den nedlagda trafiken med tåg öster om Eksjö. Även 

helgtrafik med buss sätts in på sträckan. Omläggningen innebär förbättrade resmöjligheter 

mot Vimmerby. 

 

 Linje 330 Eksjö-Mariannelund 

Linjen reduceras med tre dubbelturer då linje 325 ersätter vissa tidslägen. 

Ändringen genomförs 14/12 2014. 

 

 Linje 335 Vetlanda-Mariannelund 

Lördagsturen dras in från 15/6 2015. 

 

 Linje 342 Vetlanda-Landsbro-Sävsjö 

En dubbeltur dras in på fm mellan Vetlanda och Landsbro pga lågt resande. Indragningen 

sker 15/6 2015. Samtidigt dras en dubbeltur lördagar in på sträckan Vetlanda-Sävsjö.  

 

 Linje 352 Vetlanda-Nye-Åseda 

Linjen trafikeras inte under sommarperioden 15/6-16/8 2015 pga lågt resande. 

 

 Linje 360 Eksjö-Bodafors-Sävsjö 

Linjen trafikeras inte under sommarperioden 15/6-16/8 2015 pga lågt resande. 

 

 Linje 363 Sävsjö-Stockaryd-Rörvik 

Linjen utvecklas i samordning med linje 141 samt i möjligaste mån med tågtrafiken.  

Trafikstart 15/6 2015. 

 

 



 Linje 364 Sävsjö-Vrigstad-Stockaryd-Rörvik-Lammhult 

Se trafikomläggning linje141. Linjen utgår och busstrafiken söder och väster om Sävsjö 

renodlas med linje 363 samt linje 141. Trafikstart 15/6 2015. 

 

 Linje 520 Jönköping-Värnamo (snabbuss) 

Linjen ersätter de snabba turerna på linje 133 och kompletteras med ett par snabbturer. 

Omläggningen genomförs 14/12 2014. 

 

 

Jönköpings Stadstrafik 
Förändringar i Stadstrafiken sker i förekommande fall i samband med tidtabellsskiftena som 

är i juni och augusti.  

 

Diskussioner förs med entreprenör samt med Jönköpings kommun om vilka förändringar som 

kan komma att genomföras. När detta skrivs är planeringen inte klar, men sannolikt finns det 

inte utrymme för några utökningar. 

 

Nedanstående listning är en rad åtgärder/utökningar som diskuteras och som endast kommer 

att genomföras om budgetramen så tillåter: 

 

 Linje 30 Centrum – Ekhagen – Tenhult och 31 Tenhult – Husqvarna  

Tas bort från Stadstrafiken vid augustiskiftet och kommer i stället att ingå i 

Regionbussarna - genomförs. 

 

 Linje 2 Dalvik – Centrum – Ekhagen – Öxnehaga  
2 nya turer på morgonen så att man kan komma ner till 5.30. Bl a är det anslutning till 

tidig Eksjö-buss som vi inte klarar idag – genomförs inom ramen för samverkan och 

endast i mån av budgetutrymme. 

 

 Linje 13 (Öxnehaga) – Huskvarna - Ekhagen – A6- Ryhov – Eurostop  
Förlängs till Yttre Ljungarumsvägen då nuvarande uppställning vid Fridhemsrondellen är 

trafikfarlig – genomförs inom ramen för samverkan och i mån av budgetutrymme. 

Ändrad linjesträckning vid A6. Ny körsträcka över ”Blå entrén”/A6 och Bataljonsgatan i 

stället för nuvarande A6 Center och A6 Kaserngården – genomförs inom ramen för 

samverkan och endast i mån av budgetutrymme. 

 

 Linje 14 Råslätt – Barnarp – Torsvik – Hyltena 
Förlängning till Resecentrum (som snabbuss mellan Råslätt – Resecentrum via 

Barnarpsgatan) – genomförs inom ramen för samverkan och endast i mån av 

budgetutrymme. 

 

 Linje 15 Stensholm – Huskvarna C – Öxnehaga 

Fler turer till Fagerslätt – genomförs inom ramen för samverkan och endast i mån av 

budgetutrymme. 

 

 Linje 26 Bankeryd – Centrum – A6 – Ryhov 

Förtätning så att 10-minuterstrafiken förlängs – genomförs inom ramen för samverkan och 

endast i mån av budgetutrymme. 

 



 Linje 27 Månsarp/Torsvik – Taberg – Norrahammar – Centrum – Mariebo – 

(Flygplatsen) 
Förtätning så att 10-minuterstrafiken förlängs – genomförs inom ramen för samverkan och 

endast i mån av budgetutrymme. 

 

 Linje 28 Torsvik – Flahult – Norrahammar – Hovslätt – Centrum – Solåsen ,  

Förtätning så att 10-minuterstrafiken förlängs – genomförs inom ramen för samverkan och 

endast i mån av budgetutrymme. 

Förlängs till Yttre Ljungarumsvägen då nuvarande uppställning vid Fridhemsrondellen är 

trafikfarlig – genomförs inom ramen för samverkan och i mån av budgetutrymme. 

Införa ny snabbuss – Månsarp-Torsvik-Resecentrum– genomförs inom ramen för 

samverkan och endast i mån av budgetutrymme. 

 

 Linje 35 Snabbuss Husqvarna – Jönköping 

Ändrad linjesträckning vid A6. Ny körsträcka över ”Blå entrén”/A6 och Bataljonsgatan i 

stället för nuvarande A6 Center och A6 Kaserngården – genomförs inom ramen för 

samverkan och endast i mån av budgetutrymme. 

Några fler turer så att det blir sammanhängande i tiden när vi kör 15 till Stensholm och när 

det är linje 35 – genomförs inom ramen för samverkan och endast i mån av 

budgetutrymme. 

 

Övrigt 

 Införa ny snabbuss – Månsarp – Torsvik – Resecentrum – genomförs inom ramen för 

samverkan och endast i mån av budgetutrymme. 

 Ny linje Huskvarna – Österängen - A6 – genomförs inom ramen för samverkan och endast 

i mån av budgetutrymme. 
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Budget 2015 – Regionfastigheter  

 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region” 

                                Länets ledande fastighetsförvaltare 

 

Verksamhetsidé:  

Tillgodose Regionens behov av ändamålsenliga lokaler med god standard, bidra 

till ett optimalt resursutnyttjande av lokalerna samt bedriva en effektiv 

fastighetsförvaltning på såväl kort som lång sikt. 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund 

1.1 Nöjda kunder inom byggprocessen 

1.2 Nöjda kunder inom regionen 

 

Process och produktion 

2.1 God fastighetsförvaltning 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

2.4 God investeringsprocess 

 

 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Ständig förnyelse 

3.1 Nöjda medarbetare 

3.2 Kontinuerligt förbättringsarbete 

4.1 Effektivt utnyttjande av tilldelade 

resurser 

4.2 Ekonomi i balans 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund 

1.11 Lyhörd personal med stark vilja att 

agera utifrån kundernas behov och 

förväntningar 

1.21 Utveckling av regionens verksamhet i 

samråd med kunderna 

 

 

 

Process och produktion 

2.11 Personaltillgång 

2.12 Förvaltning med helhetsperspektiv och 

ett långsiktigt tänkande för Landstinget 

2.13 Optimal vakansgrad av lokaler 

2.14 Processorienterat synsätt 

2.21 Klimatsmart landsting 

2.22 Klok resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

 

 

 

 

 

 

 



LJ 2014/88 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Lärande och förnyelse 

3.21 Kontinuerlig omvärldsbevakning 

 

4.11 Fastighetsekonomiskt ägande och 

förvaltande 

4.12 Resultat > 0 

4.21 Effektiv styrning och uppföljning av 

verksamheten 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 

 

 

 

 

Mått och mål 2015 Regionfastigheter 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Nöjda kunder 

inom byggprocess 

Andel genomförda 

slutmöten efter större 

byggprojekt med 

kund och 

entreprenörer 

 

Kunduppfyllelse. På 

frågan ”Har projektet 

uppfyllt och 

motsvarat ställda krav 

och förväntningar” 

skall högsta poäng (4) 

uppnås 

Mäta andel 

genomförda 

slutmöten med kund 

och entreprenad som 

genomförts 

90-100 % utförda 

slutmöten 

 

 

 

 

90-100 % 

1.21 Nöjda kunder 

inom 

verksamhetsområdena 

Kundträffar med 

respektive 

verksamhetsområde 

 

Mäta antal 

genomförda 

kundträffar 

100 % genomförda 

kundträffar 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Personaltillgång Öka andel 

arbetsordrar i 

förhållande till arbetad 

tid 

Utförd arbetstid i 

Heroma jämförs med 

avrapporterad 

arbetstid i Landlord 

90 % 

2.11 Personaltillgång Faktiska årsarbetare  Faktiska årsarbetare 

mäts i förhållande till 

föregående år. 

Minska jmf med 

föregående år 

2.13 Vakansgrad 

lokaler (tomställda 

lokaler) 

Andel tomställda 

lokaler 

Mäta förändringen av 

tomställda lokaler 

3,0 % vakansgrad 

2.14 

Processkartläggning 

Minst 5 delprocesser 

skall under året mätas 

och analyseras 

Processerna mäts och 

följs upp tertialvis 

Minst 5 delprocesser 

skall vara mätbara 
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2.21 Klimatsmart 

landsting 

Andel förnyelsebara 

energikällor 

Andelen 

förnyelsebara 

energikällor skall öka 

60 % 

2.22 Klokt 

resurstänkande 

 

 

Elförbrukning i kWh 

 

 

 

Värmeförbrukning i 

kWh 

Elförbrukning i 

graddagsjusterade 

värden 

 

Värmeförbrukning i 

graddagsjusterade 

värden 

82 kWh 

 

 

 

96 kWh 

 

 

2.23 Sund livsmiljö Andel A-klassade och 

B-klassade produkter 

 

  

Mäta andel A- och 

B-klassade produkter 

registrerade i Sunda 

hus 

80 % 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90% av alla inköp  

 

2.41 God 

investeringsprocess 

Andel slutredovisade 

projekt 

Projekt skall 

slutredovisas och 

aktiveras senast 3 

månader efter 

slutbesiktning 

90-100 % skall 

slutredovisas i tid 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Lärande och 

förnyelse 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten 

enligt åtgärdslistan 

som påvisar koppling 

och resultat till de 

övergripande 

målområdena 

75 % 

3.11 Utbildningsplan 

fastställd i 

samverkansgrupp 

skall följas 

100 % genomförd 

utbildningsplan 

 

Kontrollera att den 

fastställda 

utbildningsplanen 

följs.  

100 % genomförd 

utbildningsplan 

3.21 

Omvärldsbevakning 

Genomförda 

regionträffar på 

chefsnivå/ansvarsomr

åde inom förvaltning, 

bygg, ekonomi, 

teknik och IT 

Mäta antal 

genomförda 

regionträffar 

Genomförda träffar 

per område och grupp 

minst 1 ggr/år 

Ekonomiskt perspektiv 

4.12 Resultat > 0 tkr Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 

eller budget 

4.21 Effektiv styrning 

 

 

 

Ack utfall av el- och 

värme mäts mot 

budgeterad nivå 

 

Ack utfall för planerat 

Kostnad mäts i 

förhållande till 

budgeterad nivå 

 

Kostnad mäts i 

Resultat > = 0 

 

 

 

Resultat > =0  
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underhåll mäts mot 

budgeterad nivå 

 

förhållande till 

budgeterad nivå 

 

 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90% av alla 

kvinnor och män ska 

ha medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro ska inte 

överstiga 3,5%, varav 

3,7% för kvinnor och  

2,3% för män 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron, 

andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66% för 

kvinnor och män 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90% ska ha en 

dokumenterad 

kompetensutveckling

splan 

 

Ekonomisk ersättning  
Regionfastigheter finansieras genom internhyror och debitering sker enligt fastställd 

gränsdragningslista. Tidigare ägarfinansiering tas från och med 2015-01-01 bort. Detta då 

sjukvården får en ny hyresprissättning. Det kan bli aktuellt med avkastningskrav på 

verksamheten på grund av förändrat regelverk gällande komponentavskrivning. 

 

Område Belopp 

Internränta 2,9 % 

Hyresuppräkning, inhyrda fastigheter 0 % i de flesta fall. 

Uppräkning sker enligt 

tecknat fastighetsindex 

på respektive hyresavtal.   

Hyresuppräkning, egna fastigheter 

Omfattande Bra Liv och folktandvården 

samt de hyresgäster som finns i 

fastigheterna Huskvarna, Tranås, 

Vetlanda, Sävsjö, Gislaved samt 

Vaggeryd 

1,0 % 

hyresgäster som omfattas 

av E05/10 

Hyresuppräkning, egna fastigheter 

Avseende fastigheterna Ryhov, Eksjö, 

Nässjö, Nannylund, Värnamo, Mossle 

 

Ny hyresmodell. 

Start 2015-01-01 

Rivningskostnader Uppskattat: 17-20 mnkr 

Enligt faktisk kostnad 

Bokas på centralt ansvar 

 

Kontroll skall ske av tomställda lokaler gentemot budget/avkastningskrav. 
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Handlingsplan 2015 Regionfastigheter 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 

Medborgare och kund perspektivet 
Nöjda kunder inom 

byggprocessen 

Efter avslutade större byggprojekt så protokollförs slutmöte med 

entreprenörer och kunder för erfarenhetsåterföring. Avstämning 

skall ske med nyttjaren att levererade funktioner och utföranden 

motsvarar förväntningarna (jämförelse görs med Rums Funktions 

Program (RFP) ) 

Nöjda kunder, mindre 

ombyggnationsprojekt 

Efter avslutat byggprojekt så genomförs en kundenkät mot kund. 

Nöjda kunder inom 

regionen – 

Tillgänglighet 

En handlingsplan skall tas fram för fastighetsservicen där vi 

klarlägger målsättningar med hur länge kunden får vänta på utfört 

arbete. I Landlord finns möjlighet att mäta hur lång tid det tar 

från det att arbetsordern kommer in till dess att den är 

avrapporterad.  

Kundträffar Regionfastigheter har regelbundna träffar med samtliga 

verksamhetsområden där frågor kring ombyggnationer 

diskuteras. Inför investeringsäskanden kommande budgetår sker 

möten då även landstingsdirektör samt ekonomidirektör 

medverkar. 

Tillgänglighetskrav för 

funktionshindrade 

Utifrån ekonomiska förutsättningar ska åtgärder genomföras så 

att lagstiftning och nationella mål för enkelt avhjälpta hinder 

uppnås. 
 

Process- och produktionsperspektivet 

 
Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Nå mål om miljöarbetet 

 

Projektuppföljning / 

projektavslut 

Efter slutfört investeringsprojekt ska en slutredovisning upprättas 

och föreläggas landstingsstyrelsen. 

 

Målsättning är att samtliga projekt skall slutredovisas senast 3 

månader efter slutbesiktning. 

 

Projektuppföljning sker tertialvis och återrapportering sker kring 

aktuella prognosvärden per projekt. 

 

Byggprojektledare + Fastighetsingenjörer, Teknikingenjörer skall 

redovisa tid på projekt 

Vakansgrad tomställda 

lokaler 

Regionfastigheter ska arbeta aktivt med att hyra ut tomställda 

lokalytor alternativt sälja eller riva. En lista tas fram över vilka 

byggnader som inte är strategiskt viktiga och därmed bör 

avyttras. 
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Planering Planerade underhålls åtgärder, energieffektiviseringsprojekt samt 

handikappsåtgärder skall utföras enligt plan. Prognoser och 

rapportering sker via ledningsgruppen. 

 

 

Processkartläggning Regionfastigheter skall arbeta aktivt med att ta fram relevanta 

nyckeltal för att mäta processer. 

PTS Program för 

Teknisk Standard 

Fortsatt utveckling av PTS sker i samråd med de kunder som är 

medlemmar. Det övergripande målet är att säkerställa hög 

kvalitet i byggprocessen, minska projektkostnader och därigenom 

uppnå god hushållning. Gemensam aktivitetslista fastställs i PTS 

styrelse.  

Miljömål Fortsatt arbete med Energieffektiviseringsprojekt enligt plan. 

Maximalt 10 års pay-off. Om möjligt utföra byten till 

förnyelsebara energikällor såsom exempelvis solceller. 

Förbrukning per anläggning följs upp varje månad med 

målsättning att mätning kan ske per timme. Ett omfattande 

inventeringsarbete och kartläggning finns framme kring vilka 

åtgärder som kan utföras för att minska förbrukning på värme 

och el. Diskussioner sker via energigrupp och Energirådet.   

Miljöcertifiering Ständigt arbete bedrivs med att uppdatera och förbättra 

miljöledningssystemet som en del att uppnå det målet med 

fortsatt certifiering av Reginfastigheter. 

 

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

 
Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Medarbetarskap (medarbetarsamtal, kompetensutvecklingsplan, personalhälsa) 

Genomföra 

förbättringsarbeten 

Aktivitetslista över förbättringsarbeten fastställs i 

ledningsgruppen. Löpande uppföljning sker utifrån 

aktivitetslistan. 

PTS forum 

 

Regionala brukargrupper träffas kring områdena el, vvs, bygg, 

funktion, säkerhet, SÖ, Cad/BIM. PTS forum har samverkan med 

JTH, SLU Alnarp och Chalmers kring forskningsrelaterade 

utvecklingsprojekt. 

Forskning Regionfastigheter har under 2015 och 2016 fått beviljat 2 mnkr 

årligen för att stödja fastighetsrelaterad forskning i framförallt 

vårdens lokaler.  

Regionträffar Varje person som är med i regionträffar har till uppgift att 

förmedla omvärldsbevakning mot medarbetare. Detta sker via 

APT, ledningsgrupp samt samverkansgrupp. 

Utbildningsplan Utbildningsplan fastställs årligen via samverkansgruppen och 

innehåller ett antal utbildningar inom olika utvecklingsområden. 

Utbildningsinsatser skall utföras enligt plan. Det har tagits fram 

en kompetensinventering som presenteras i form av 

spindeldiagram. 
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Ekonomiskt perspektiv 

 
Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Ekonomi i balans Förvaltning av regionens fastigheter ska ske utifrån de 

ekonomiska förutsättningar som redovisas i rambilagan. 

 

Ny internhyresmodell kommer att införas med start 2015-01-01. 

Förvaltarna omförhandlar hyresavtal till marknadsmässiga 

villkor. 

 

Kostnadsutfall för media (el, värme) kostnaderna är starkt 

beroende av väderlek. Variationer mellan år kan förekomma och 

budgeten bygger på ett normalår. 

 

För kostnader som uppstår kring byggnadsrelaterad ohälsa så har 

Regionfastigheter ingen täckning i ramen. Detta stäms av i 

bokslutet. 

Investeringar Regionfullmäktige tar beslut om prioriterade objekt. 

Regionstyrelsen anger en preliminär investeringsram för 

genomförande av investeringen under förutsättning att anvisad 

ram håller. Om utgiften överstiger preliminär ram ska 

redovisning göras till regionstyrelsen som beslutar om fortsatt 

handläggning. 

Kontroll / jämförelse Sparmål kring fastighetsdrift följs upp. Detta sker i samband med 

de årsnyckeltal som lämnas till SKL. 

Avtalstrohet Avtal inom fastighetsområdet ska registreras i Regionens 

gemensamma avtalsdatabas. Uppföljning sker utifrån de mallar 

som tagits fram i Diver kring avtalstrohet. 
 

Medarbetare 

 
Aktiviteter för att uppnå mål inom: 

Medarbetarskap (medarbetarsamtal, kompetensutvecklingsplan, personalhälsa) 

Attraktiv arbetsplats/ 

medarbetarskap 

Samtliga anställda inom Regionsfastigheter skall årligen ha ett 

medarbetarsamtal samt genomfört lönesamtal. 

Utfall av Dialogen kommer att diskuteras och aktivitetsplan tas 

fram. Diskussion sker via APT samt samverkansgrupp. 

Minidialog sänds ut i samband med arbetsmiljöronden.  

Individuella 

utvecklingsplaner 

Regionfastigheter skall arbeta aktivt med att ta fram individuella 

utvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtal. 

Personalhälsa Påtalas bör att med så få antal anställda kan enstaka fall av ny 

sjukdom påverka utfallet väsentligt. 

Regionfastigheter fortsätter sitt arbete med att arbeta för att 

minska sjukfrånvaro och öka frisknärvaro. 
 

 

 

REGIONFASTIGHETER 
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Erik Pålsson  

Fastighetsdirektör 
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Till Landstingsdirektören 

 

 

 

Budget 2015 – Utbildning och kultur  

Utbildning 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  

”Genom kultur och kunnande, lust och lärande 

skapa ett rikt liv i en attraktiv region” 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Ett attraktivt och framtidsinriktat 

utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat 

efter befolkningens och arbetsmarknadens 

behov 

2.1 Eleverna ska slutföra sin utbildning  

2.2 Hållbar miljöutveckling 

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Organisation och medarbetare som 

utvecklas i takt med nya krav. 

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en 

god hushållning av resurser på såväl kort 

som lång sikt 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Behovsanalyser som ger underlag för 

utbildningarnas dimensionering och 

inriktning  

2.11 Utbildningsinnehåll anpassat till elevens 

behov  

2.21 Klimatsmart landsting 

2.22 Klok resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Kompetensutveckling av personal för att 

möta framtida krav och kvalitet i skolan 

4.11 Organisationsutveckling för ökad 

produktion och effektivitet 

4.12 Kunskap om prestations- och 

kostnadsutfall 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för Utbildning och kultur 

Utbildning 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Behovsanalyser 

som ger underlag för 

utbildningarnas 

dimensionering och 

inriktning 

Förstahandssökande i 

förhållande till antal 

utbildningsplatser  

(gymnasieskolan) 

-könsuppdelas 

Statistik Minst 1,0 sökande per 

utbildningsplats 

 

 

 Sökande per 

utbildningsplats 

(folkhögskolan) 

-könsuppdelas 

Statistik Minst 2,0 sökande per 

utbildningsplats 

 

 Andel nöjda elever 

(gymnasieskolan) 

- könsuppdelas 

Enkät Minst 80 % 

 Andel nöjda deltagare 

(folkhögskolan) 

- könsuppdelas 

Enkät Minst 80 % 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Utbildnings-

innehåll anpassat till 

elevens behov  

Andel, elever som 

slutför sin utbildning 

-naturbruk  

1) Från 2015 mäts 

elever som slutför 

med godkänd examen  

Statistik 95 % 

 Andel deltagare som 

slutför kurs inom 

folkhögskolan - 

könsuppdelas  

Statistik  

2.21 Klimatsmart 

landsting 

2.22 Klok 

resurstänkande 

2.23 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

Landstingets 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Kompetens-

utveckling av personal 

för att möta framtida 

krav och kvalitet i 

skolan 

Andel lärare med 

ämnes- och 

pedagogisk  

behörighet  

(gymnasieskolan) 

Manuell rapportering Minst 90 %  



 LJ2014/88 

 Andel lärare med 

pedagogisk utbildning 

(folkhögskolan) 

Manuell rapportering Minst 75 %  

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Organisations-

utveckling för ökad 

produktion och 

effektivitet 

Kostnad per 

deltagarvecka 

(folkhögskolor) 

Ekonomisystemet Kostnadsökning inte 

högre än vägt index 

(förutsatt samma 

inriktning) 

 Kostnad per 

elevvecka 

(gymnasieskolan) 

Ekonomisystemet Kostnadsökning inte 

högre än index 

4.12 Kunskap om 

prestations- och 

kostnadsutfall 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan  

 Chef- och ledarskap Fråga till respektive 

verksamhetsområde 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 
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introduktion, 

utbildningar, 

utbildningsprogram 
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Budget 2015 – Utbildning och kultur 

Kultur 
 

 

 

Vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”  

Verksamhetsidé:  

”Genom kultur och kunnande, lust och lärande 

skapa ett rikt liv i en attraktiv region” 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 

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 

2.1 Främja kulturell mångfald och regionala 

särdrag 

2.2 Dialog med civilsamhället 

2.3 Hållbar miljöutveckling 

2.4 Kostnadseffektiv upphandling 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.1 Organisation och medarbetas ska 

utvecklas i takt med nya krav 

 

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en 

god ekonomisk hushållning av resurser på 

såväl kort som lång sikt 

Medarbetare 

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 

1.11 Genom egna insatser och stöd till 

föreningslivet skapa engagerade och 

kulturintresserade medborgare och fler 

mötesplatser 

1.21 Kulturverksamhet i länets samtliga 

kommuner 

2.11 Samverkan med olika aktörer inom 

kulturområdet.  

2.31 Klimatsmart landsting 

2.32 Klok resurstänkande 

2.33 Sund livsmiljö 

2.41 Rätt beteende 

Lärande och förnyelse Ekonomi 

3.11 Tillgång till kunniga medarbetare 4.11 Organisationsutveckling för ökad 

produktivitet och effektivitet 

Medarbetare 

5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2015 för Utbildning och kultur 

Kultur 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Genom egna 

insatser och stöd till 

föreningslivet skapa 

engagerade och 

kulturintresserade 

medborgare och fler 

mötesplatser  

Publik Smålands 

Musik och Teater – 

Kulturhuset Spira 

Statistik Publik > 70 000  

 

 Publik Smålands 

Musik och Teater 

produktion utanför 

Kulturhuset Spira 

Statistik Publik > 50 000 

 Antal föreställningar 

för barn och ungdom. 

Statistik > 450 föreställningar 

 Publik vid föreställ-

ningar till barn och 

ungdom 

Statistik Publik > 35 000 

1.21 Kultur-

verksamhet i länets 

samtliga kommuner 

Andel kommuner 

inom länet där det 

varit föreställningar 

eller annan kultur-

verksamhet 

Statistik 100 %  

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Samverkan med 

olika aktörer inom 

kulturområdet  

Samverkanstillfällen  

interregionalt, 

internationellt och 

interkulturellt 

Statistik  

 Samverkanstillfällen 

med civilsamhället 

Statistik  

2.31 Klimatsmart 

landsting 

2.32 Klok 

resurstänkande 

2.33 Sund livsmiljö 

  Systemmätetal 

tillkommer ur 

Landstingets 

Hållbarhetsprogram 

2013–2016. 

2.41 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 

inköpsavdelning 

90 % av alla inköp  

 

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Tillgång till 

kunniga medarbetare 
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Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Organisations-

utveckling för ökad 

produktivitet och 

effektivitet 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per 

verksamhetsområde 

ska inte överstiga 

budget 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 

anställda ska inte 

överstiga 3,5 % varav 

3,7 % för kvinnor och 

2,3 % för män. 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 % 

för kvinnor och män 

 Kompetens-

utvecklingsplan 

Heroma Minst 90 % av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha en 

dokumenterad 

kompetens-

utvecklingsplan  

 Chef- och ledarskap Fråga till respektive 

verksamhetsområde 

Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar, 

utbildningsprogram 
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Ekonomisk ram i budget 2015 

Utbildning och kultur har en ekonomisk ersättning/ram på 132,6 mnkr som är 

verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige 

beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-2017” 
 

 

Ekonomisk ersättning 
Utbildning och kultur har ansvar för verksamheter och utifrån de ersättningar som redovisas i 

det följande.  

Utbildning och kultur svarar också för beredning av ärenden och administration av 

bidragsgivning inom området utbildning och kultur. 

 

Utbildning 
Verksamheten vid Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola finansieras med dels 

en rörlig ersättning och dels en fast ersättning. 

 

Den rörliga ersättningen utgör 563 kr per elevvecka och är lika med den som gäller för 

bidrag till rörelseägda folkhögskolor i länet. Veckovolymen uppgår till 12 500 elevveckor 

 

För 2015 ges därutöver en fast ersättning. 

Skola Rörlig ersättning/ 

elevvecka 

Fast ersättning 

Sörängens folkhögskola/6300 563 kr/ 3 547 000 5 823 000 

Värnamo folkhögskola/6200 563 kr/ 3 491 000 9 429 000 

För att Tenhults naturbruksgymnasiums och Stora Segerstads naturbruksgymnasiums insatser 

som regionalt kunskapscenter ges en fast ersättning på 600 000 kronor.  

 

Kultur 
För verksamheter inom kulturområdet ges utbildning och kultur fasta ersättningar inom 

följande områden. Ersättning inkluderar statsbidrag från kulturrådet. 

  

Tabell: Ersättningar inom kultur 

Verksamhetsområde Fast ersättning 

Smålands Musik och Teater 95 270 000 

Kultur och utveckling (dans, bild, form mm)   4 940 000 

Länsbibliotek   6 160 000 

Hemslöjd   2 170 000 

Konstnärlig utsmyckning   1 190 000 

.  
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Handlingsplan 2015  

Utbildning och kultur 
 

 

Aktiviteter för att nå mål 
 

UTBILDNING 

1.1 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter 

befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

 Utveckla kursutbuden inom Yrkeshögskolan, vilket ska resultera i fler 

vuxenutbildningar 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

 Ta fram plan för hur kompetensen i att bruka jordbruk och skog på ett klimatsmart 

sätt kan ökas. Se hållbarhetsprogram.  

3.1 Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav 

 Understödja IT-utveckling på folkhögskolorna för ökad tillgänglighet och 

integrering med Region Jönköpings läns nätverk. 

 Understödja IT-utveckling på naturbruksgymnasierna för ökad tillgänglighet och 

integrering med Region Jönköpings läns nätverk. 

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång 

sikt 

 Följa upp åtgärdsplaner och stärka stödet till naturbruksgymnasierna - för ekonomi 

i balans 

 

KULTUR 

1.2 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser 

och till eget skapande.  

 Utveckla hemsida för Smålands Musik och Teater, för förbättrad webbförsäljning 

och ökad tillgänglighet för kund/besökare. 

3.1 Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav 

 Implementera digitalisering av kulturbidragshanteringen, genom användande av 

kulturdatabas/KDB.  

 Genomföra uppföljning, utvärdering och revidering av regional kulturplan. Se 

regional kulturplan 2015-2017. 

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång 

sikt 

 Implementera nytt konstregister 

 

GEMENSAMT 

2.2 Hållbar miljöutveckling 

 Arbeta aktivt med att minska matsvinnet (från produktionskök) och öka 

materialåtervinningen, t ex med förbättrade rutiner och kommunikation som 

underlättar enkel och effektiv avfallssortering 

2.4 Kostnadseffektiv upphandling 

 Vidta åtgärder för ökad avtalstrohet såsom ökat antal avtalsleverantörer, rensning i 

databasen, informationsinsatser, i nära samarbete med Inköp och verksamheterna.  
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5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

 Följa upp genomförda handlingsplaner (HFA och dialogen-resultat) 

 

 

 

 

 

UTBILDNING OCH KULTUR 

 

 

 

 

Ola Lundmark 

Förvaltningschef 
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Till Regiondirektören 

 

 

 

Budget 2015 – Verksamhetsstöd och service  

 
  

Vision 

”För ett bra liv i ett attraktivt län”  

Verksamhetsidé:  

Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och kompetens vara 

kundens trygga och naturliga samarbetspartner inom våra verksamhetsområden 

och ge kundnytta.    
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 
1.1 Kvalitet 

Vår kund upplever en hög leveranskvalité  

 

1.2  Effektivitet 

Vår kund upplever att vi frigör resurser till 

kärnverksamheten. 

 

1.3 Förnyelse 

Vår kund upplever att vi arbetar med ständiga 

förbättringar i samverkan 

Vår kund upplever att vi samordnar dialog, 

planering och uppföljning mellan kund/ 

uppdragsgivare och Verksamhetsstöd och 

service, ITC och Regionfastigheter  

2.1 Kvalitet 

Väl dokumenterade processer   

Hög leveranskvalité 

 

2.2 Effektivitet 

Processorienterad effektiv verksamhet  

Kostnadseffektiv upphandling (LF) 

 

2.3 Förnyelse 

Samordnad processutveckling mellan 

Verksamhetsstöd och service, ITC och 

Regionfastigheter 

Hållbar miljöutveckling (LF) 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.1 Kvalitet 

Rätt kompetensutveckling 

        

3.2 Effektivitet 

Hög delaktighet 

 

3.3 Förnyelse 

Ständig förnyelse 

4.1 Kvalitet 

God uppföljning 

 

4.2 Effektivitet 

Ekonomi i balans 

 

4.3 Förnyelse 

Utrymme för utveckling 

Medarbetare 
5.1 Kvalitet  

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

5.2 Effektivitet 

Personalhälsa (LF) 

5.3 Förnyelse 

Individuella utvecklingsplaner (LF) 
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Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 
1.11 Kvalitet 

 Vi är lyhörda och tydliga 

1.21 Effektivitet  

 Vi har bra bemötande, god service och 

hög tillgänglighet. 

 Kundvärde i fokus 

1.31 Förnyelse 

 Vi utmanar 

 Vi utökar samordning för kund/ 

uppdragsgivare mellan Verksamhetsstöd 

och service, ITC och Regionfastigheter 

 

  

2.11 Kvalitet 

 Samtliga områden har dokumenterade 

processer 

 Samtliga områden arbetar med risk och 

sårbarhetsanalyser 

2.21 Effektivitet 

 Reaktionssnabbhet 

 Leveranssäkerhet 

 Korta handläggningstider 

2.31 Förnyelse 

 Samtliga områden arbetar med ständiga 

förbättringar 

 Utvecklar och samordnar 

investeringsprocessen tillsammans med 

ITC och Regionfastigheter 

 Samtliga områden arbetar med hållbar 

miljöutveckling. 

o  Klimatsmart landsting 

o  Klokt resurs tänkande 

o  Sund livsmiljö 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.11 Kvalitet  

 Aktiva kompetensutvecklingsplaner 

 Aktivt ledarskap 

3.21 Effektivitet  

 Engagemang och delaktighet  

3.31 Förnyelse 

 Aktiv omvärldsspaning 

 Benchmarking 

 

4.11 Kvalitet 

 Vi håller budget 

4.21 Effektivitet 

 Vi har en kostnadseffektiv verksamhet 

4.31 Förnyelse 

 Strategisk utveckling av verksamheten 

ska täckas av intäkterna (2%) 

 Väl utvecklad finansieringsmodell 

 Vi arbetar för hållbar utveckling 

 

Medarbetare 
5.11 Kvalitet 

 Attraktiv arbetsplats 

 God arbetsmiljö med en öppen dialog 

5.21 Effektivitet 

 Arbete med hälsofrämjande arbetsplats 

5.31 Förnyelse 

 Individuella utvecklingsplaner  
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Mått och mål 2015 Verksamhetsstöd och service 
 Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 

1.11 Kvalitet 

 

1.21 Effektivitet 

 

1.31 Förnyelse 

 

Nöjd kund index Kundenkäter Mätning ska 

genomförande under 

våren 

Process- och produktionsperspektiv 

2.11 Kvalitet 

 

Processdokumentation 

framtagen  

Rapportering från stab Alla områden 100% 

klart till första 

tertialet 

 Risk och 

sårbarhetsanalyser med 

handlingsplaner 

utarbetade 

Rapportering från stab Alla områden 100% 

klart till första 

tertialet 

2.21 Effektivitet Leveranssäkerhet/ 

Servicegrader 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

Samtliga angivna ska 

utvärderas och 

förbättras 

 Nyckelmått per område Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

Följs och redovisas 

regelbundet 

 Avtalstrohet inköp Rapporter i Diver  90% av alla inköp 

 Systemmätetal tillkommer 

ur Landstingets 

Hållbarhetsprogram 2013-

2016 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

100% 

2.31 Förnyelse 

 

 

 

 

 

 

Minska körsträckan med 

bil i tjänsten i förhållande 

till 2014 

 

Område personal och 

stab sammanställer 

samtliga reseräkningar 

och statistik från 

bilpool 

 

Färre tjänsteresor och 

fler resfria möten  

Lärande- och förnyelseperspektiv 

3.11 Kvalitet 

 

Genomförda 

förbättringsarbeten 

 

Andel genomförda 

förbättringsarbeten som 

påvisar koppling och 

resultat till 

övergripande 

målområden 

 

 

Ska redovisas och 

läggas in i AM 

3.21 Effektivitet  Benchmarking 

 

 

 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

100% av genomförda 
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3.31 Förnyelse Utbildning 

 

 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

Miljöutbildning  

2 tim/år 

Ekonomiskt perspektiv 

4.11 Kvalitet 

 

 

Uppföljning  Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

Varje månad 

4.21 Effektivitet Ekonomi i balans Ekonomisystemet 

 

2% utrymme inom 

ramarna för budget 

 

4.31 Förnyelse Prestations- och 

produktivitetsmått för 

varje område ska 

redovisas 

 

Rapportering från 

ansvariga chefer i 

uppföljningen av 

områdets styrkort 

100% 

Medarbetarperspektiv 

5.11 Kvalitet Medarbetarsamtal med 

individuella 

utvecklingsplaner 

Heroma Minst 90% av alla 

anställda kvinnor och 

män ska ha 

medarbetarsamtal 

5.21 Effektivitet Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaro.   

Ska inte överstiga 3,5 

% varav 3,7% för 

kvinnor och 2,3% för 

män 

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 

Andelen med högst 5 

dagars sjukfrånvaro 

ska överstiga 66 %för 

kvinnor och män. 

5.31 Förnyelse Chef- Ledarskap 

 

 

Heroma Alla nyanställda 

chefer ska under året 

ha deltagit i 

aktiviteter som ger 

stöd i chefsrollen och 

skapar förutsättningar 

för kontinuerligt 

förbättrings- och 

utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Aktiviteter som i 

första hand avses är 

introduktion, 

utbildningar och 

utvecklingsprogram. 

 

 

 

Ekonomisk ram i budget 2015  
Verksamhetsstöd och service ska inom ekonomiska ersättningar/ramar (intäkter och eventuell 

budget från regionen) nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i 

”Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017” 
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Verksamhetsstöd och service finansieras av fast ersättning för specificerade uppdrag samt 

genom ersättning från beställande verksamheter.  
 
Område Ersättning, tkr 

Kontaktcenter 

1177 Vårdguide (primärvård) 

Telefoni 

 

Fast ersättning, 22 000 

Fast ersättning via IT-pålägg, 11 400 

Läkemedelsförsörjning 

Sjukhusapotek (medicinsk service) 

 

Klinisk farmaci (medicinsk service) 

 

Fast abonnemang och rörlig ersättning från 

beställare. 

Abonnemang från beställare. 

Inköp 

Materialförsörjning 

Fast ersättning via AO-pålägg, 10 100 

Varuvärde och pålägg från beställare. 

Miljö 

Övergripande 

Miljösamordnare 

 

Fast ersättning, 4 800 

Abonnemang från beställare 

Ekonomi 

Fakturahantering e-handel 

Ekonomiadministration 

 

 Fast ersättning via AO-pålägg, 5 500 

Ersättning från beställare 

Personal 

Löneadministration 

Övrig personal 

 

Fast ersättning via AO-pålägg, 14 200 

Abonnemang från beställare 

Hjälpmedelsförsörjning (övrig hälso- och 

sjukvård) 

Ersättning från beställare och fast 

ersättning, 4 700 

Kansliservice Ersättning från beställare 

 

Regionens kostnader för gemensam IT-infrastruktur och telefoni finansieras av vårdcentraler 

genom att betala 44,00 kr per listad patient och övrig verksamheterna genom ett IT-pålägg på 

3,17 %. 

 

Regionens kostnader för gemensam inköpsfunktion, fakturahantering/e-handel och 

löneadministration finansieras av övrig verksamhet genom ett AO-pålägg på 0,76%. 

 

 
 

 

 

Handlingsplan 2015 Verksamhetsstöd och service 
 

Medborgar- och kundperspektiv 

 
Kvalitet   Utvecklad riktad kundenkät med plan för områden  

Effektivitet   Utvecklad kundkommunikation 

 Utvecklad och samordnad uppdragsprocess 

Förnyelse  Säkra att våra processer är stödjande för kund 

 Förbättra hemsida och nyhetsflöde  

 Utveckling av gemensam kundservice 

Process- och produktionsperspektiv 
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Kvalitet 

 
 Tydliga mål och uppdrag 

 Dokumenterade processer 

 Långsiktigt hållbara verksamheter ur arbetsmiljö, miljö- och 

säkerhetsperspektiv 

Effektivitet  Arbeta för leveranssäkerhet 

 Tillgänglighet och säkerhet – minimera avvikelser 

Förnyelse  Fortsatt utveckling av gemensamt ledningssystem 

 Utveckla arbetssätt avseende strategisk planering som 

driftplanering i samverkan med ITC och Regionfastigheter 

Lärande- och förnyelseperspektivet 

 

Kvalitet  Medarbetarsamtal med utvecklingsplaner 

 Arbetsmiljöarbete inkl. åtgärder för hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Effektivitet  Benchmarking 

Förnyelse  Miljöutbildning för personal inom Verksamhetsstöd och 

service 

 Mål 2h 

Ekonomiskt perspektiv 

 

Kvalitet  Uppföljning och analys 

 SWOT- analys av vår verksamhet 

Effektivitet  Ekonomi i balans 

Förnyelse  Konsekvensbedömning av lagd finansieringsmodell 

Medarbetarperspektivet 

Kvalitet  Medarbetarsamtal med individuell 

kompetensutvecklingsplan genomförs med alla medarbetare 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Efter behov genomföra minidialoger 

Effektivitet  Arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser 

Förnyelse  Skapa förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och 

utvecklingsarbete i verksamheten. 

 

 

 

 

VERKSAMHETSSTÖD OCH SERVICE 
 

 

 

Arne Andersen 

Direktör för Verksamhetsstöd och service 
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Budget 2015 – Regionledningskontor med Folkhälsa och 

sjukvård, Regional utveckling, Ekonomi, Personal, Information, 
Kansli, Qulturum och Futurum.  

 
 
 

 

Vision 
”För ett bra liv i en attraktiv region”  

 
 

 
  

Perspektiv med strategiska mål  
Medborgare och kund Process och produktion 

1.1 Vi har nöjda kunder. 
 
 

2.1 Vi skapar goda resultat genom effektiva 
processer i samverkan. 
2.2 Bidrar till hållbar miljöutveckling 
 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.1 Ständig förnyelse 4.1 Vi har god hushållning. 

Medarbetare 
5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

  
  

Framgångsfaktorer 
Medborgare och kund Process och produktion 

1.1.1 Vi är lyhörda och tydliga. 
1.1.2 Vi har bra bemötande, god service och 
hög tillgänglighet.  
 
 
 

2.1.1 Vi arbetar med tydliga mål och 
uppdrag.  
2.2.1 Klimatsmart landsting 
2.2.2 Klokt resurstänkande 
2.2.3 Sund livsmiljö 
 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.1.1 Lärande och förnyelse 
3.1.1 Vi arbetar med ständiga förbättringar. 
3.1.2 Vi har en aktiv omvärldsspaning. 

4.1.1 Vi har ett effektivt resursutnyttjande. 
4.1.2 Vi håller budget. 

Medarbetare 
5.1.1 Attraktiv arbetsplats 
5.1.2 Vi utvecklar en stimulerande arbetsmiljö. 
5.1.3 Vi arbetar med ständig kompetensutveckling. 
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Mått och mål 2015 Regionledningskontor med Folkhälsa och 

sjukvård, Regional utveckling, Ekonomi, Personal,  
Information, Kansli, Qulturum och Futurum. 

 
Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 

Medborgare- och kundperspektiv 
Komplettering kommer att göras när regionen bildats, nämndernas arbete formats och 

Regional utveckling är en del av ledningskontoret. 
    

Process- och produktionsperspektiv 
Komplettering kommer att göras när regionen bildats, nämndernas arbete formats och 

Regional utveckling är en del av ledningskontoret. 
    

2.2.1 Klimatsmart 
landsting 
2.2.2 Klok 
resurstänkande 
2.2.3 Sund livsmiljö 

Minska kostnader för 
resor med bil i 
tjänsten. 
 

Kostnader för 
reseersättning och 
utnyttjande av 
poolbil. 

Lägre kostnad jämfört 
med 2013. 

2.3.1 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från 
inköpsavdelning 

90% av alla inköp  
 

2.3.4 Vi arbetar för 
jämlika villkor. 
 
 

Genusperspektiv i 
individbaserad 
resultatuppföljning. 

Manuell granskning. 
 

Individbaserad 
resultatuppföljning 
ska sammanställas så 
att det finns möjlighet 
att se den 
könsuppdelad. 

Lärande- och förnyelseperspektiv 
Komplettering kommer att göras när regionen bildats, nämndernas arbete formats och 

Regional utveckling är en del av ledningskontoret. 
3.1.1 Vi arbetar med 
ständiga förbättringar. 
3.1.2 Vi har en aktiv 
omvärldsspaning. 

   

Ekonomiskt perspektiv 
Komplettering kommer att göras när regionen bildats, nämndernas arbete formats och 

Regional utveckling är en del av ledningskontoret. 
4.1.1 Vi har ett 
effektivt 
resursutnyttjande. 

   

4.1.2 Vi håller budget. 
 

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt 
eller budget.  

Medarbetarperspektiv 
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Komplettering kommer att göras när regionen bildats, nämndernas arbete formats och 
Regional utveckling är en del av ledningskontoret. 

5.11 Kvalitet Medarbetarsamtal med 
individuella 
utvecklingsplaner 

Heroma Minst 90% av alla 
anställda kvinnor och 
män ska ha 
medarbetarsamtal 

 Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron ska 
inte överstiga 3,5%, 
varav 3,7% för 
kvinnor och 2,3% för 
män.  

 Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. 
Andelen med högst 5 
dagars sjukfrånvaro 
ska överstiga 66 % 
för kvinnor och män. 

 Kompetensutveck-
lingsplan 

Heroma Minst 90 % ska ha en 
dokumenterad 
kompetens-
utvecklingsplan.  

 Chef-ledarskap Heroma Alla nyanställda chefer 
ska under året ha 
deltagit i aktiviteter som 
ger stöd i chefsrollen 
och skapar 
förutsättningar för 
kontinuerligt 
förbättrings- och 
utvecklingsarbete i 
verksamheten. 
Aktiviteter som i första 
hand avses är 
introduktion, 
utbildningar och 
utvecklingsprogram. 

 
 

Ekonomisk ram i budget 2015 
Regionledningskontor med med Folkhälsa och sjukvård, Regional utveckling, Ekonomi, 
Personal, Kommunikation, Kansli, Qulturum och Futurum ska inom given ersättningsram på 
229 600 tkr nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i ”Budget 2015 
och flerårsplan 2016-2017”. 
I det fortsatta arbetet med regionbildning kommer ramen att fördelas på regionledningskontor 
och verksamhetsnära funktioner 
 

Område Belopp  
Regionledningskontor/verksamhetsnära funktioner  229 600 
Ramen har tillförts nya/omdisponerade medel för 
- Regional utveckling (regionförbundet)                       15 700 
- Regional utveckling (internationell verksamhet)          2 900 

 
 

. 
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Handlingsplan 2015 Regionledningskontor med Folkhälsa 
och sjukvård, Regional utveckling, Ekonomi, Personal, 
Information, Kansli, Qulturum och Futurum.  
 

Aktiviteter för att nå mål 
Region Jönköpings län bildas 2015. Det innebär nya uppdrag, en ny politisk organisation och 
en ny verksamhetsorganisation. Ett ledningskontor för hela verksamheten (förvaltningen) ska 
bildas med Folkhälsa och sjukvård och Regional utveckling samt stabsfunktioner. I 
ledningskontoret samlas politiknära och strategiska resurser. En del av avdelningarna har 
också verksamhetsnära delar, som inte är en del av ledningskontoret. 
 
Ledningskontoret bereder och lägger förslag till regionstyrelsen, regionstyrelsens 
arbetsutskott samt de tre nämnderna. 
 
Ledningskontoret svarar för landstingsövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska 
målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och service i 
övergripande frågor.  
 
De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, Personal, Information, Qulturum 
och Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheterna. 
 
Arbetet utgår från budget med verksamhetsplan och flerårsplan samt Regional 
utvecklingsstrategi (RUS). Som en del i regionbildningen kommer en handlingsplan att tas 
fram i samband med att de tre nämnderna formar sitt arbete och Regional utveckling blivit en 
del av ledningskontoret. För de verksamhetsnära funktionerna kommer konkreta 
handlingsplaner att göras inom och mellan berörda avdelningar. 
 
Nedan följer några områden i handlingsplanen som redan nu är fastställda.  

Jämlika villkor 
Verksamheten ska få stöd och utbildning i att arbeta med jämställdhet och jämlikhet för att ge 
alla invånare lika möjlighet till den hälso- och sjukvård de behöver.  

Miljöarbete  
Under året kommer fortsatt aktivt miljöarbete att bedrivas. Exempel på aktiviteter är: 

• Analys av körsträcka med bil och förslag till handlingsplan 
• Verka för fler virtuella mötesplatser 
• Följa tillämpliga systemmätetal och åtgärdsplan 2014 Hållbar utveckling ur ett 

miljöperspektiv 

Avtalstrohet 
Alla avdelningar ska sträva efter att uppnå målet om avtalstrohet genom att informera 
medarbetare och chefer om vikten av att följa Landstingets avtal vid upphandling/inköp 
 
Effektiviseringar 
Effektiviseringar i verksamheten ska genomföras i enlighet med Landstingets kraftsamling. 
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Arbetsmiljö 
Arbetet med att förbättra arbetsmiljö och hälsa fortsätter med en öppen dialog, 
arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.  

Hälsa  
Ambitionen för 2015 är att behålla en låg nivå på sjukfrånvaro och om möjligt minska den 
ytterligare. Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen fortsätter. 
 
Arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser fortsätter. 

Kompetensutveckling 
Systematisk värdering av kompetensbehov kopplat till verksamhetsområden. 
 
 
 
 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör 
Regiondirektör från 2015 



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 400

Investeringsbudget 2015 (tkr) Landstingets åtagande



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 400

Investeringsbudget 2015 (tkr) Regionledningskontor och verksamhetsnära funktioner



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 500

Investeringsbudget 2015 för Verksamhetsstöd och service



ID Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

IT-infrastruktur 26 900

IT-infrastruktur, besittningsrätter 20 600

Övriga applikationer , ej infrastruktur 12 500

Summa specade investeringar 60 000

Ospecade investeringar 0

Investeringsbudget 2015 (tkr) IT-centrum



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 1 100

Investeringsbudget 2015 (tkr) Vårdcentralerna Bra Liv



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

M0209 Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov Ultraljudsapparat Nyinvestering 600

M0326 Onkologkliniken Länssjukhuset Ryhov Simulator (CT) Ersättning av tidigare utrustning* 6 600

M0413 Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset RyhovUltraljudsapparat GE S6 Ersättning av tidigare utrustning* 1 500

M0456 Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset RyhovIntensivvårdsrespiratorer Ersättning av tidigare utrustning* 6 000

M0465 Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset RyhovÖvervakning av vitalfunktioner för MR-brukErsättning av tidigare utrustning* 500

M0471 Akutkliniken Länssjukhuset Ryhov Ultraljudsapparat Nyinvestering 900

M0477 Urologkliniken Operationsrobot da Vinci Si Single ConsoleErsättning av tidigare utrustning* 18 500

Ö0267 Verksamhetsstöd Jönköpings sjukvårdsområdeLarmsystem för patienter Ersättning av tidigare utrustning* 10 000

Summa specade investeringar 44 600

Ospecade investeringar 10 400

Investeringsbudget 2015 (tkr) Jönköpings sjukvårdsområde



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Ö0281 Serviceenheten Avfallsanläggning kompl F0055 enl gränsdragningslistaErsättning av tidigare utrustning* 1 010

Summa specade investeringar 1 010

Ospecade investeringar 7 100

Investeringsbudget 2015 (tkr) Höglandets sjukvårdsområde



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

M0481 Kvinnokliniken Värnamo sjukhus Ultraljudsapparat Ersättning av tidigare utrustning* 850

Ö0282 Psykiatriska kliniken Värnamo sjukhus Överfallslarm Ersättning av tidigare utrustning* 3 500

Summa specade investeringar 4 350

Ospecade investeringar 6 100

Investeringsbudget 2015 (tkr) Värnamo sjukvårdsområde



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Ö0284 Ambulans o sjuktransporter Ambulanser Ersättning av tidigare utrustning* 6 500

M0466 Röntgen länsgemensamt Investering i MR Ersättning av tidigare utrustning* 12 000

M0227 Röntgen länsgemensamt Tomosyntes till mommografiutrustning Ersättning av tidigare utrustning* 1 500

M0341 Röntgen länsgemensamt Bildvisningsutrustning för stora rondrum Ersättning av tidigare utrustning* 1 040

M0453 Klinisk fysiologi UKG 4D Ersättning av tidigare utrustning* 1 500

M0464 Klinisk fysiologi Ultraljudsmaskin Echo (Hjärta-Kärl) Ersättning av tidigare utrustning* 1 600

M0478 Kemilaboratoriet Jönköping LC-MS för analys med högkänslig metodik Ersättning av tidigare utrustning* 4 000

M0485 Patologilaboratoriet Glasscanner Ersättning av tidigare utrustning* 2 000

Ö0132 Röntgen länsgemensamt SyngoVia uppdatering Ersättning av tidigare utrustning* 1 200

Ö0207 Laboratoriemedicin länsgem Patientnära analys modul Ersättning av tidigare utrustning* 4 000

Ö0261 Röntgen länsgemensamt System för insamling av stråldoser Ersättning av tidigare utrustning* 3 000

Ö0263 Röntgen länsgemensamt business intelligence (statistik och uppföljning)Ersättning av tidigare utrustning* 1 000

Ö0264 Röntgen länsgemensamt Regionssamverkan Ersättning av tidigare utrustning* 750

Ö0268 Röntgen länsgemensamt Byte skärmar fortsättning av invest 2014 Ersättning av tidigare utrustning* 3 500

Ö0270 Röntgen länsgemensamt Mammo-RIS och PACS Ersättning av tidigare utrustning* 7 000

Summa specade investeringar 50 590

Ospecade investeringar 5 400

Investeringsbudget 2015 (tkr) Medicinsk diagnostik



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 8 000

Investeringsbudget 2015 (tkr) Folktandvården



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 3 000

Investeringsbudget 2015 (tkr) Utbildning och kultur



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 700

Investeringsbudget 2015 (tkr) Regionfastigheter



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

Ö0286 Länstrafiken buss och tåg Tågrevisioner X61-tåg Ersättning av tidigare utrustning* 3 500

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 5 000

Investeringsbudget 2015 (tkr) Länstrafiken



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 151-167 

Tid: 2014-12-02, kl 09;00-11:40 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A   

§ 153 

Dnr 

LJ2014

/88 

Budgetar för verksamhetsområden 2015 

Föreligger förslag till budgetar för verksamhetsområden 

2015.  

 

Vid ärendets behandling föreslås ett tillägg i föreliggande 

dokument kring att rapportering sker både till regionstyrelse 

och nämnder.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande budgetar och ersättningsgrunder 

för verksamhetsområden samt,  

 

att uppdra till regiondirektören att genomföra verksamheten 

i enlighet med redovisade budgetar. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

 

 

Justeras 

  

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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