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Förvaltningsnamn  

 

 

Landstingsstyrelsen   

Remiss - Förslag avseende landsting, regioner 
och kommuners samarbete inom eHälsoområdet 
Landstinget i Jönköpings län har av Sveriges Kommuner och Landsting beretts 

möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad remiss. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  

 

att godkänna yttrandet som svar till Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör  
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Förvaltningsnamn  

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

118 82 Stockholm  

Remiss - Förslag avseende landsting, regioner 
och kommuners samarbete inom eHälsoområdet 

Sammanfattning 
Landstinget i Jönköpings län ställer sig bakom förslaget och ser särskilt positivt på 

- att möjligheterna för individen att medverka i den egna vården stärks  

- att den politiska styrningen stärks  

- att utvecklingen fortsätter drivas gemensamt  

- att samspel mellan landsting och kommuner stärks  

- att en verksamhetsplan med gemensamma mål görs årligen 

 

Det positivt att finansieringsformerna utvecklas och stimulerar gemensamma 

system samt användandet av redan utvecklade tjänster.  

 

Landstinget i Jönköpings län föreslår att målen ur verksamhetsperspektiv 

kompletteras avseende integration med kvalitetsregister. Vidare bör kommunernas 

roll i förvaltning och utveckling av eHälsa förtydligas liksom 

finansieringsprinciperna.  

 

Målbild 2018 och Årsvisa mål 
Landstinget i Jönköpings län ser positivt på målbilden 2018 avseende individ, 

medarbetare och beslutsfattare. Målbilden kan också innehålla en skrivning om att 

det ska finnas ett nationellt IT-baserat kunskapsstöd som är integrerat med 

journalsystemen.  

 

Det är också positivt med årsvisa mål och årlig verksamhetsplan. Målen ur 

invånarperspektiv är angelägna och viktiga. Landstinget anser samtidigt att mål ur 

verksamhetsperspektiv är viktiga för en jämlik, faktabaserad och kostnadseffektiv 

vård och föreslår därför att målen ur verksamhetsperspektiv kompletteras 

avseende integration med kvalitetsregister. 

Med direktöverföring från journaler underlättas arbetet med nationella 

kvalitetsregister och täckningsgraden skulle sannolikt öka markant liksom  

precisionen i data till öppna jämförelser.  
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Vad bör göras gemensamt – innehåll och principer? 
Landstingets ställer sig bakom vikten av gemensam eHälsoutveckling och   

det är viktigt att samspelet mellan regioner, landsting och kommuner lyfts fram.  

Gemensam arkitektur liksom gemensamt arbete med utveckling, införande och 

förvaltning är viktigt. Landstinget är också positivt till återanvändning av redan 

genomförd utveckling av tjänster. Det är också bra att huvudmännen ska kunna ta 

ett gemensamt ansvar för olika delar av t ex eHälsotjänster samt att även andra 

områden, som ekonomisystem och HR-system kan inrymmas i samarbetsformen. 

 

Organisation och styrning 
Det är positivt att vikten av den politiska styrningen lyfts fram både centralt och 

inom respektive huvudman. 

 

Landstinget ser också positivt på att CeHis uppdrag vidgas till att omfatta samtliga 

huvudmän, dvs även kommunerna. Kommunernas roll i förvaltning och 

utveckling av eHälsa behöver förtydligas.  

 

Finansiering och ekonomimodell 
Landstinget är positiv till ekonomimodellen. Det är angeläget att satsa på 

gemensam utveckling och samtidigt viktigt att drift och förvaltning är 

kostnadseffektiv. Medel till satsningar måste till allra största delen frigöras genom 

rationalisering och effektivisering inom Landstinget och i det gemensamma 

arbetet.  

 

Finansieringsprinciperna för kommunerna behöver förtydligas  

 

LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

 

Håkan Jansson                              

Landstingsstyrelsens ordförande  

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör    
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Planeringsdelegationen § 52-61 

Tid: 2012-04-17 kl 09:00-11:45 
 

 

Plats: Sal A, Landstingets kansli 

 

§ 57 
Dnr  

LJ2012

/97 

Remissyttrande angående landstings, regioners och 

kommuners samarbete inom eHälsoområdet  
Ett förslag till yttrande över förslaget till handlingsplan för 

samarbete inom eHälsoområdet 2013-2018 har tagits fram. 

 

Beslut 

Planeringsgruppen föreslår att landstingsstyrelsen beslutar 

 

att yttra sig enligt förslag till Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelud 

 
 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


